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ذقديم

احلٛمددهلل اهلدد٤مدي إمم اًمٍم داط اعمًددي٘مٞمؿ ،واًمّم د ة واًمً د م قمددغم اًملؾمددقل اًمٙمددل ؿ ،وقمددغم هًمددف
وأصح٤مسمف أمجٕملم ،وسمٕمهلل:
وم٘مهلل شمٕملو٧م ُمّم٤مدر اًمهلل ـ ًمدهللى يمريدػم ُمدـ اًمٓمقاادػ ايؾمد ُمٞم٦م قمدؼم اًميد٤مر ل اًمٓمق دؾ إمم دس
ُمٜمٔمؿ ويمٞمهلل حمٙمؿ ٟمي٩م قمٜمف هذا اًمٕمهللاء اًمٙمٌػم وآومؽماق اخلٓمػم ذم واىمع إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م.
وم٠مصٌح ًمٙمؾ ـم٤ماٗم٦م قم٘مٞمهللهت٤م اًميل خت٤مًمػ قم٘مٞمهللة اًمٓمقااػ إظملى ومقاًمد٧م قمٚمٞمٝمد٤م وقمد٤مدت قمٚمٞمٝمد٤م
واؾميٌ٤مطم٧م سمًٌٌٝم٤م دُم٤مء اًمٓمقااػ إظملى وأقملاوٝم٤م وأُمقاهل٤م ُمٕمي٘مهللة أهن٤م شمي٘ملب سمذًمؽ إمم ا .
وهذا يمٚمف سمًٌ٥م ذًمؽ اًمهللس أصمؿ واًمٙمٞمهلل اعمحٙمؿ ذم شمٚمؽ اعمّم٤مدر.
وىمهلل يم٤من ًمٙمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م آصمٜمل قمنم ٦م اًمٜمّمٞم٥م إوومل ُمـ هذا اًمهللس وذًمؽ اًمٙمٞمهلل.
و يٌلم ذًمؽ ذم اًملوا ٤مت اًميل شمًٚمٚم٧م إمم ُمّم٤مدره٤م اًملوااٞم٦م اًميدل أؾمد٤مءت إمم ا  وإمم يمي٤مسمدف
وإمم ُم اٙميف وإمم رؾمقًمف ^ وإمم هل سمٞميدف؛ سمدؾ وإمم إٟمٌٞمد٤مء واًملؾمدؾ؛ سمدؾ وإمم اًمٌنمد ٦م مجٕمد٤مء ..يمدؾ
ذًمؽ سم٤مؾمؿ« :آل افبقًش وهؿ ٕمي٘مهللون أن ذًمؽ هق د ـ ا .
وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًملوا ٤مت متريدؾ طمٚم٘مد٦م ذم ؾمٚمًدٚم٦م طمٚم٘مد٤مت أرادت إومًد٤مد اًمدهلل ـ وىمٓمدع اًمّمدٚم٦م سمدف
وسم٠مشمٌ٤مقمف ،وىمهلل ُظمهللع هب٤م ىمقم ١مُمٜمقن سم٤م  وسملؾمقًمف ^ وحيٌقن ا ورؾمقًمف ،و هللَّ قمقن سمؾ ٕمي٘مهللون
أهنؿ قمغم احلؼ سمًٌ٥م اٟمخهللاقمٝمؿ سميٚمؽ اًملوا ٤مت؛ وم٘مهلل وضم٥م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ٙمِمدٗمقا ذًمدؽ اًمدهللس
َّ
قمؾ ا  أن ز ؾ احلج٥م قمـ أٟمٔم٤مر اعمخهللوقملم ومػموا احل٘مٞم٘م٦م اعمٖمٞمٌ٦م.
هذه احل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمهللس ذم روا ٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م ىمهلل ؿمٙمك ُمٜمٝم٤م سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًمٕمٍم احلد٤مض
سمددؾ ىمددهلل طمد َّدذر ُمٜمددف أاٛميٝمدد٤م ذم قمنمددات اًملوا دد٤مت ًمٙمددـ اًمٓم٤ماٗمدد٦م ل شمًدديٗمهلل ُمددـ شمٚمددؽ اًمِمددٙم٤موى وهددذه
اًميحذ لات.
وىمهلل يم٤من اًمهلليميقرُ( :مقؾمك اعمقؾمقي) ُمدـ قمٚمدامء اًمِمدٞمٕم٦م اعمٕمد٤مس ـ( ) أطمدهلل اًمدذ ـ أقمٚمٜمدقا هدذه

( ) هق طمٗمٞمهلل ايُم٤مم اًمٙمٌػم اًمًٞمهلل «أسمق احلًـ اعمقؾمقي إصٌٝم٤مينش وًمهلل ذم «اًمٜمجػش قم٤مم 391:م.
وأيمٛمؾ اًمهللراؾم٤مت اًمي٘مٚمٞمهلل ٦م ذم ضم٤مُمٕميٝم٤م اًمٙمؼمى.
وطمّمؾ قمغم اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف ايؾم ُمل «آضميٝم٤مدش.
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احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض واقمؽمف سمذًمؽ اًمهللس ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م وُم٤م ٟمي٩م قمٜمدف ُمدـ إؾمد٤مءة إمم د دـ ا
 وىم٤مم ذًمؽ اًمٕم٤مل اجلٚمٞمؾ سمجٝمقد قمٔمٞمٛم٦م ًمٙمِمدػ هدذه اًمدهللس ودقمدقة إظمقاٟمدف ُمدـ أسمٜمد٤مء اًمٓم٤ماٗمد٦م إمم
ُملاضمٕم ٦م يميٌٝمؿ ًميٜم٘مٞميٝم٤م مم٤م شمًٚمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.
ويم٤من ممد٤م ىمد٤مل

 ( :إن اعمييٌدع اعمٜمّمدػ ًمٚملوا د٤مت اًميدل ضمد٤مء هبد٤م رواة اًمِمدٞمٕم٦م ذم اًمٙميد٥م اًميدل

أًمٗمقه٤م سملم اًم٘ملن اًملاسمع واخل٤مُمس اهلجلي ّمؾ إمم ٟميٞمج٦م حمزٟم٦م ضمهلل ًا وهل أن اجلفد افذي بذفف بعضض
رواة افشقعي دم اإلشوءة إػ اإلشالم هلق جفد يعودل افسؿقات وإرض دم ثؼؾف.

وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمهلليميقراه ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م «سم٤مر سش (اًمًقرسمقن) قم٤مم . 393
وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمهلليميقراه ذم اًمينم ع ايؾم ُمل ُمـ ضم٤مُمٕم٦م «ـمٝملانش قم٤مم  399م.
وقمٛمؾ أؾمي٤مذ ًا ًم ىميّم٤مد ايؾم ُمل ذم ضم٤مُمٕم٦م «ـمٝملانش 391 – 391م.
قمٛمؾ أؾمي٤مذ ًا ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ايؾم ُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م سمٖمهللاد 391 – 391
واٟميخ٥م راٞمً ً٤م ًمٚمٛمجٚمس ايؾم ُمل ذم هملب أُمل ٙم٤م ُمٜمذ . 393
وقمٛمؾ أؾمي٤مذ ًا زاال ًا ذم ضم٤مُمٕم٦م «ه٤مًم٦مش سم٠معم٤مٟمٞم٤م اًمهلل ٛم٘ملاـمٞم٦م،
وأؾمي٤مذ ًا ُمٕم٤مر ًا ذم ضم٤مُمٕم٦م ـملاسمٚمس سمٚمٞمٌٞم٤م قم٤مم . 391 – 399
وأؾمي٤مذ ًا سم٤مطمري ً٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م ه٤مروم٤مرد سم٤مًمقٓ ٤مت اعميحهللة إُمل ٙمٞم٦م قم٤مم 399 - 399
وأؾمي٤مذ ًا ُمقومهلل ًا إمم ضم٤مُمٕم٦م ًمقس أٟمجٚمقس ذم قم٤مم ). 391
وأمو إجوزتف افعؾؿقي ُمـ اعملضمع اًمهلل ٜمل إقمغم زقمٞمؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ذم اًمٜمجدػ ذم قمٍمده اًمِمدٞمل «حمؿضد ايسضغ
افؽوصػ افغطوش ؾفذا كصفو:
سمًؿ ا اًملمحـ اًملطمٞمؿ
احلٛمهلل اًمذي أضم٤مز ًمٚمٕمٚمامء ُم٤م أضم٤مز وصغم قمغم حمٛمهلل وهًمف جم٤مز احل٘مٞم٘م٦م وطم٘مٞم٘م٦م اعمج٤مز وسمٕمهلل:
وم٢من ضمٜم٤مب اًمٕم٤مل اًمٗم٤موؾ صم٘م٦م ايؾم م إخ «ُمقؾمدكش طمٗمٞمدهلل اعملطمدقم ه د٦م ا اًمٕمٔمٛمدك اًمًدٞمهلل «أسمدق احلًدـ إصدٗمٝم٤مين
اعمقؾمقيش روقان ا قمٚمٞمف ممـ سمذل ضمٝمهلله ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م حتك حضوز بحؿضد ار رتبضي مؾؽضي آجتفضود
صح٧م زم روا يف ُمـ ُمِم٤مخيل اًمٕمٔم٤مم وأؾم٤مشمذيت
ُم٘ملوٟم٦م سم٤مًمّم ح واًمًهللاد وىمهلل أضمزت ًمف إهٚمٞم٦م أن لوي قمٜمل ُم٤م ّ
اًمٙملام وهُمؾ أن ٓ ٜمً٤مين ُمـ ص٤مًمح دقمقاشمف يمام ٓ أٟمً٤مه وا ؾمٌح٤مٟمف قوم٘مف و لقم٤مه.
صهللر ُمـ ُمهللرؾميٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمهللقم٤مء  -سم٤مًمٜمجػ إذف حمٛمهلل احلًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء
 99 (........................هد))...................................
يمي٤مب :اًمِمٞمٕم٦م واًميّمحٞمح) 9 - 93( :
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إيل أن أوفئؽ مل يؼصدوا مـ روايوهتؿ ترشقخ ظؼوئد افشضقعي دم افؼؾضقب بضؾ ؿصضدوا مـفضو
وخيقؾ َّ
اإلشوءة إػ اإلشالم وـؾ مو يتصؾ بوإلشالم.
وقمٜمهللُم٤م ٟمٛمٕمـ اًمٜمٔمل ذم اًملوا ٤مت اًميل رووه٤م قمدـ أاٛمد٦م اًمِمدٞمٕم٦م وذم إسمحد٤مث اًميدل ٟمنمدوه٤م ذم
اخل وم٦م وذم دملحيٝمؿ ًمٙمؾ صح٤مسم٦م اًملؾمقل

وٟمًٗمٝمؿ ًمٕمٍم اًملؾم٤مًم٦م واعمجيٛمدع ايؾمد ُمل اًمدذي

يم٤من ٕمٞمش ذم فمؾ اًمٜمٌقة ًمٙمدل ريٌيدقا أطم٘مٞمد٦م «قمدكمش وأهدؾ سمٞميدف سم٤مخل ومد٦م و ريٌيدقا قمٚمدق ؿمد٠مهنؿ وقمٔمدٞمؿ
ُم٘م٤مُمٝمؿ ٟملى أن هد١مٓء اًمدلواة  -ؾمد٤محمٝمؿ ا  -أؾمد٤مءوا ًممُمد٤مم «قمدكمش وأهدؾ سمٞميدف سمّمدقرة هدل أؿمدهلل
وأٟمٙمك مم٤م ىم٤مًمقه ورووه ذم اخلٚمٗم٤مء واًمّمح٤مسم٦م ،وهؽذا تشقيف ـضؾ رء يتصضؾ بوفرشضقل افؽضريؿ
وبعكه مبتدئوً بلهؾ بقتف ومـتفقوً بوفصحوبي.
وهـو تلخذين افؼشعريرة ومتتؾؽـل ايرة وأتسوءل :أفقس همٓء افرواة مـ افشضقعي وحمضدثقفو ؿضد
أخذوا ظذ ظوتؼفؿ هدم اإلشالم حتً ؽطوء حبفؿ ٕهؾ افبقً؟؟!!
ُم٤مذا شمٕمٜمل هذه اًملوا ٤مت اًميل ٟمًٌٝم٤م ه١مٓء إمم أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م وهؿ صٜم٤مد هلل ايؾم م ووم٘مٝم٤مء أهؾ
اًمٌٞم٧م؟
وُم٤مذا شمٕمٜمل هذه اًملوا ٤مت اًميل ٟمًٌقه٤م إمم أاٛم٦م اًمِمدٞمٕم٦م وهدل شميٜمد٤مىمض ُمدع ؾمدػمة ايُمد٤مم «قمدكمش
وأوٓده إاٛم٦م ويمريػم ُمٜمٝم٤م يٜم٤مىمض ُمع اًمٕم٘مؾ اعمهللرك واًمٗمٓملة اًمًٚمٞمٛم٦م؟
وإٟمٜمل ٓ أؿمؽ أن سمٕمْم ً٤م ُمـ رواة اًمِمٞمٕم٦م وحمهللصمٞمٝم٤م وُمـ ورااٝمؿ سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمِمدٞمٕم٦م ىمدهلل أُمٕمٜمدقا
ذم هددذا اًميٓمدد٤مول قمددغم أاٛمدد٦م اًمِمددٞمٕم٦م وذم ووددع روا دد٤مت قمددٜمٝمؿ قمٜمددهللُم٤م أقمٚمددـ رؾمددٛمٞم ً٤م سمحددهللوث اًمٖمٞمٌدد٦م
اًمٙمؼمى ،وٟم٘مؾ قمـ ايُم٤مم اعمٝمهللي ىمقًمفُ« :مـ ا ّدقمك رؤ يل سمٕمهلل اًمٞمقم ومٙمذسمقهش) ( ).
هذه اًمٍمظم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م يم٤من ٜمٌٖمل أن دمهلل هذاٟم ً٤م ص٤مهمٞم٦م وىمٚمقسم ً٤م واقمٞم٦م ُمـ رضمؾ سمٚمغ درضم٦م
آضميٝم٤مد وأطمزٟمف هذا اًمقىمع اعمل ل وم٠مقمٚمـ ُمقىمٗمف ودقم٤م إمم ُملاضمٕم٦م اًملوا ٤مت.
وًمٞمس هذا اًمٕم٤مل اجلٚمٞمؾ هق اًمقطمٞمهلل ذم اًمٓم٤ماٗم٦م سمؾ هٜم٤مك قمنمات هظملون همػمه؛ ُمٜمٝمؿ ُمـ أقمٚمـ ويمي٥م
وُمٜمٝمؿ ُمـ ل يٛمٙمـ ُمـ اًمٙمي٤مسم٦م.
وممـ أقمٚمـ ويمي٥م ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمك أسمق اًمٗمْمؾ اًمؼمىمٕمل( )؛ وم٘مهلل ىم٤مل وهق يحهللث قمـ ٟمِم٠مة اًملوا ٤مت

( ) اًمِمٞمٕم٦م واًميّمحٞمح) 1( :
( )1ىم٤مل اًمهلليميقر قمكم اًمً٤مًمقس :أيمؼم ًم٘م٥م قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م هق « آيي ار افعظؿك ش ،واًمذ ـ حيٛمٚمقن هذا اًمٚم٘م٥م مخً٦م وم٘مط،
ومٛمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ خيي٤مرون سمهللًٓ ُمٜمف أطمهلل ًا ممـ ٚم٘م٥م سمٚم٘م٥م «آيي ارش ،وقمهللدهؿ أرسمٕمقن.
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اًمِمٞمٕمٞم٦م( :وًمٙمـ سمٕمهلل ُُميض ىملن أو ىملٟملم ُمـ اًمزُم٤من ،فمٝملت أظمٌ٤مر سمِ٤مؾمؿ اًمهلل ـ ،ووضمهلل أؿمخ٤مص
اعمٗمن ـ اًمذ ـ ضم٤مءوا سم٠مطم٤مد ٨م ُمًٜمهللة قمـ اًمٜمٌل
سمِ٤مؾمؿ اعمحهللِّ صملم أو ِّ

 )..إمم أن ىم٤مل( :وضعً

أن هذه اخلالؾوت إكَّام كشلت بسبى إخبور ادػساة افقاردة دم ـتبـو ادعتزة
ـتويب هذا
مقضحو ؾقفَّ :
ً
كحـ «افشقعيش ،)...إمم أن ىم٤مل( :ويم٤من اًمقو٤مقمقن ُمـ أؿمٌ٤مه اعميٕمٚمٛملم وأصح٤مب اخللاوم٤مت ،ىمهلل
أطمهللصمقا أيمريل هذه إظمٌ٤مر ذم اًم٘ملن اًمري٤مين أو اًمري٤مًم٨م؛ طمٞم٨م ل شمٙمـ هٜم٤مك طمقزة قمٚمٛمٞم٦م)...
صمؿ َّسملم َّ
اؾمد٤م مجدع ومٞمدف يمدؾ ُمد٤م
يمل ً
أن( :اًمِمٞمل اًمّمهللوق يم٤من إٟمً٤مٟمً٤م حمؽم ًوم٤م ٌٞمع إرز ذم ىمؿ ،يميد٥م َّ
َّ
ؾمٛمٕمف قمٛمـ رهه طمًٜمً٤م وٟم٘مٚمف ،وحمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل أ ًْمد٤م يمد٤من ً
ودون
سم٘مد٤مٓ ذم سمٖمدهللاد ،وىمدهلل مجدع َّ
ـمقال قمنم ـ قم٤م ًُم٤م يمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ أهؾ ُمذهٌف ،واقميٛمهلل قمٚمٞمف؛ َّ
ٕن شمٚمدؽ اًمٗمدؽمة ل ٙمدـ ومٞمٝمد٤م رضمد٤مل
د ـ سم٤معمٕمٜمك اعمٕملوف ،)..إمم أن ىم٤ملً( :مٞم٧م ؿمٕملي يمٞمػ ٙمقن يمي٤مب اًمٙم٤مذم يم٤مومٞمً٤م هلؿ ،حقضٌ اشضتؼك
مئوت افروايوت وادقضقظوت اخلراؾقي مـ أظداء افديـ ،وأثبتفضو ،يمدام ؾمٜمٗمّمدؾ ذًمدؽ )...إمم أن ىمد٤مل:
(ومٗمددل يميدد٤مب اًمٙمدد٤مذم قمٞمددقب يمريددػمة؛ ؾمددقاء ُمددـ طمٞمدد٨م اًمًددٜمهلل ورواشمددف يم٤مٟمدد٧م ،أم ُمددـ طمٞمدد٨م اعمدديـ
وُمقوققم٤مشمف؛ وأ َُّم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمهلل ومٛمٕمٔمؿ رواشمف ُمدـ اًمْمدٕمٗم٤مء واعمجٝمدقًملم ،وُمدـ اًمٜمد٤مس اعمٝمٛمٚمدلم،
وأصح٤مب اًمٕم٘م٤ماهلل اًمزااٗم٦م ،وهذا ُم٤م ٘مقل سمف قمٚمامء اًملضم٤مل ُمـ اًمِمٞمٕم٦م) ( )..
وأمو مو ورد ظـ إئؿي ؾفق ـثر ومـف مو يع:
* روي قمـ ايُم٤مم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :يم٤من اعمٖمػمة سمدـ ؾمدٕمٞمهلل يٕمٛمدهلل اًمٙمدذب قمدغم أيب

،

و ٠مظمذ يمي٥م أصدح٤مسمف ،ويمد٤من أصدح٤مسمف اعمًديؽمون سم٠مصدح٤مب أيب ٠مظمدذون اًمٙميد٥م ُمدـ أصدح٤مب أيب
ومٞمهللومٕمقهن٤م إمم اعمٖمػمة ؾؽون يدس ؾقفو افؽػر وافزكدؿضي ويسضـدهو إػ أيب
ؾقلمرهؿ أن يبثقهو دم افشقعي ،ؾؽؾ مو ـون دم أاحوب أيب

ثضؿ يضدؾعفو إػ أاضحوبف

مضـ افغؾضق ؾضذاك دضو دشضف ادغضرة بضـ

وقمٜمهللُم٤م ؾمجـ اخلٛمٞمٜمك ذم أ ٤مم اًمِم٤مه ،وُم٤مت أطمهلل اخلٛمً٦م ،رأى إرسمٕم٦م -وُمٜمٝمؿ اًمؼمىمٕمل – اظميٞم٤مر اخلٛمٞمٜمك طميك خيلج
ُمـ ؾمجٜمف؛ ٕن اًم٘م٤مٟمقن ٓ ًٛمح سمًجـ ُمـ حيٛمؾ ًم٘م٥م «ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمكش ،وًمٙمـ ٛمٙمـ أن حتهللد إىم٤مُميف.
اًمؼمىمٕمل رأى أن ٘ملأ ُم٤م يميٌف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وحمٛمهلل سمـ قمٌهلل اًمقه٤مب وهمػممه٤م ممـ هي٤ممجٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ،ومنمح ا  صهللره ،وسمهللأ
ٍمح هبذا يظمقاٟمف .و ٔمٝمل ُم٤م اىميٜمع سم٠مٟمف احلؼ ،و ٌٓمؾ اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ٟمِم٠م قمٚمٞمف ،وُمدـ هٜمد٤م ضمد٤مء شمد٠مًمٞمػ يمي٤مسمدف يمند
اًمّمٜمؿ ،وشملضمؿ سمٕمض ُم٤م يميٌف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم اًمٗم٤مرؾمٞم٦م .وٕٟمف ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمك وم

ًجـ طمهللدت إىم٤مُميف طميدك ُمد٤مت.

وىمهلل طمهللصمٜمل هبذا أطمهلل ايظمقة اًمٙملام اًمذ ـ قم٤مؿمقا ذم إ لان) ُمع آصمٜمل قمنم ٦م ذم إصقل واًمٗملوع.)91 /1( :
( ) يمن اًمّمٜمؿ (ص.)93-91:
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شعقد دم ـتبفؿش( ).
* وذم ًمٗمظ هظمل قمـ أيب قمٌهلل ا ىم٤مل« :إن اعمٖمػمة سمـ ؾمدٕمٞمهلل ًمٕمٜمدف ا دس دم ـتضى أاضحوب أيب
(أي :حمؿد بـ ظع افبوؿر) أحوديٌ مل حيدث هبو أيب ،ومد٤مشم٘مقا ا وٓ شم٘مٌٚمدقا قمٚمٞمٜمد٤م ُمد٤م ظمد٤مًمػ ىمدقل رسمٜمد٤م
شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ،وم٢مٟم٤م إذا طمهللصمٜم٤م ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل ا شمٕم٤ممم وىم٤مل رؾمقل ا ش( ).
* وقمددـ دقٟمس سمددـ قمٌددهلل اًمددلمحـ أطمددهلل أصددح٤مب أيب احلًددـ اًملودد٤م أٟمددف ىمدد٤مل :واومٞمدد٧م اًمٕمددلاق
ومقضمهللت ىمٓمٕم٦م ُمـ أصح٤مب أيب ضمٕمٗمل وأيب قمٌهلل ا

ُميقاومل ـ ،ومًٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ وأظمدذت يميدٌٝمؿ

وقملويٝم٤م ُمـ سمٕمهلل قمغم أيب احلًـ اًملو٤م وم٠مٟمٙمل ُمٜمٝم٤م أطم٤مد ٨م يمريدػمة ..وىمد٤مل« :إن أسمد٤م اخلٓمد٤مب يمدذب
قمغم أيب قمٌهلل ا ً ،مٕمـ ا أسم٤م اخلٓم٤مب ،وـذفؽ أاحوب أيب اخلطوب يدشقن مضـ هضذه إحوديضٌ إػ
يقمـو هذا دم ـتى أاحوب أيب ظبد ار

وم شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜمد٤م ظمد ف اًم٘مدلهن ،وم٢مٟمد٤م إن حتدهللصمٜم٤م حتدهللصمٜم٤م

سمٛمقاوم٘م٦م اًم٘ملهن وُمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م ،إٟم٤م قمـ ا ورؾمقًمف ٟمحهللثش( ).
ؾفذه افروايوت وتؾؽ افصضقحوت تتطؾضى ةؾضي ؿقيضي مضـ ظؾضامء افطوئػضي دراجعضي تؾضؽ ادصضودر
وتـؼقتفو دو دس ؾقفو وهو كحـ كشورك دم هذه ايؿؾي بام يسوظد ظذ ـشػ ضرف مضـ تؾضؽ افروايضوت
اددشقشي فؾتحذير مـفو وبقون بطالهنو وايذر مـ تؾؽ ادصودر افتل أوردهتو.
وإٟمٜم٤م هٜم٤م ٟمٜمد٤مدي قمٚمدامء اًمٓم٤ماٗمد٦م سم٤مؾمدؿ «إخضقة اإلشضالمقيش أن ي٘مدقا ا  ذم د ٜمدف وأن حيٛمٚمدقا
ُمًئقًمٞم٦م اًميّمحٞمح جلٛمع إُم٦م وإزاًم٦م اًمٗملىم٦م سم٤مًمٕمقدة إمم ُمٜمٌع ايؾمد م اًمّمد٤مذم :يميد٤مب ا  وؾمدٜم٦م
ٟمٌٞمف ^ اًميل طمٗمٔمٝم٤م ا  واًميخٚمص مم٤م ٟمً٥م إمم سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمـ شمٚمؽ اًملوا د٤مت اًميدل وملىمد٧م إُمد٦م
وأىم٤مُم٧م سمٞمٜمٝم٤م اًمٕمهللاء واؾميٌ٤مطم٦م اًمهللُم٤مء.
واًمٕم٤مىمددؾ َحي ُٙمددؿ سمدد٤مًم٘ملهن اًمٙمددل ؿ قمددغم اًملوا دد٤مت وٓ حيٙمددؿ سم٤مًملوا دد٤مت قمددغم اًم٘مددلهن اًمٙمددل ؿ ،إذ
اًملوا ٤مت ىمهلل شمٕملو٧م ًمٚمهللس واًمٙمذب وأُم٤م يمي٤مب ا  ومٝمق حمٗمقظ سمحٗمظ ا

.

( ) اًمٌح٤مر ( ،)191/1قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م (ُ ،)119/1مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهؾ اًمٌٞم٧م ( ،) 99/1اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م احلهلل ٨م
(ُ ،)13 /1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)911/ 3ىم٤مُمقس اًملضم٤مل ( ،) 13/ 1يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًملضم٤مل (.)1 9
( )1اًمٌحدد٤مر ( ،)191/1احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة (  ،)3/ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م (  ،)191/اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل
( ،)113/1رضمددد٤مل اسمدددـ داود (ص ،)193 :شمقودددٞمح اعم٘مددد٤مل ذم قمٚمدددؿ اًملضمددد٤مل (ص ،)91 :رضمددد٤مل اخل٤مىمددد٤مين
(ص.)113:
( )9اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ.
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 :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ [احلجل.]3:

و ٘مقل

 :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [ومّمٚم٧م.]11:

حٛمؾ مجٞمدع اًمٓم٤ماٗمد٦م وزر هدذه اًملوا د٤مت  -إذ سمٕمدض هدذه
وًمٞمس اهلهللف ُمـ هذا اًمٌح٨م هق أن ُٟم ِّ
اًملوا ٤مت لدوهن٤م يمٚمٝمؿ أو سمٕمْمٝمؿ طمً٥م اًمٔم٤مهل وا

يقمم اًمناال  -وإٟمام اهلهللف هدق اًميحدذ ل ُمدـ

هذه اًملوا ٤مت واعمّم٤مدر اًميدل شمًدٚمٚم٧م إًمٞمٝمد٤م ،وأصمد٤مر اخلٓمدػمة اًميدل شمليميدف هدذه اًملوا د٤مت قمدغم هدذه
اًمٓم٤ماٗم٦م أو قمغم ُمـ شم٠مصمل هب٤م ُمـ همػمهؿ ًمٕمٚمٝم٤م شمقىمظ وامال اعمخهللوقملم وشمٜمٌف اًمٖم٤مومٚملم.
وؿد شؿقتف( :براءة آل افبقً دو كسبتف إفقفؿ افروايوت).
وؿد ؿسؿً افؽتوب إػ تسعي أجزاء هل ظذ افـحق أيت:
اجلزء إول  :ادؼدمي وؿد أذت ؾقفو إػ كشلة افتشقع .
اجلزء افثوين :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوخلوفؼ.
اجلزء افثوفٌ :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوفؼرآن.
اجلزء افرابع :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوفـبل ^.
اجلزء اخلومس :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوفصحوبي وؿبوئؾ افعرب.
اجلزء افسودس :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بعبودة ار ومؼدشوتف.
اجلزء افسوبع :براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوٕمي اإلشالمقي.
اجلزء افثومـ :براءة آل افبقً مـ روايوت :اكتؼوص إكبقوء وادالئؽي
اجلزء افتوشع :براءة آل افبقً مـ روايوت :اكتؼوص ظع بـ أيب ضوفى.
وهذا اجلزء هق إول( :مؼدمي براءة آل افبقً مـ روايوت :ؿطع افصؾي بوخلوفؼ ).

وإٟمٜمل ٕرضمق أن ٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمقىمٔم ً٤م وُمٜمٌٝم ً٤م ًمٙمؾ ُمـ أراد احل٘مٞم٘م٦م ،ورضم٤مال ُمـ يمؾ ىمد٤مرئ
ًمٚمٌح٨م أن ٘ملأه ىم٤مصهلل ًا ُمٕملوم٦م احل٘مٞم٘م٦م اًميل ىمهلل أومًهللهت٤م هذه اًملوا ٤مت ،وم٢من وضمهلله٤م ومذًمؽ اعملاد ،وإن
ل شمٔمٝمل ًمف ومٚمٞمٙمريل ُمـ اًمهللقم٤مء وآؾميٖم٤مصم٦م واًمييع إمم ا  أن ٙمِمػ ًمف احل٘مٞم٘م٦م...وا اهلد٤مدي إمم
ؾمقاء اًمًٌٞمؾ..
 113/3/11هد
ُمٙم٦م اعمٙملُم٦م
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وٍّجٗــ ٛالبخــح
 إ لاد ٟمامذج ُمـ اًملوا ٤مت اعميًٚمٚم٦م إمم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م وسمٕمض أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اعم٘ملرة هل٤م. -1اًميٕم٘مٞم٥م قمغم سمٕمض ُم٤م ورد ذم شمٚمؽ اًملوا ٤مت؛ إذ اًميٕم٘مٞم٥م قمغم يمؾ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م حيي٤مج إمم جمٚمهللات.
 -9سمٞم٤من أصمل هذه اًملوا ٤مت قمغم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م.
 -9آيميٗم٤مء سم٢م لاد ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت سمام حي٘مؼ اًمٖملض؛ إذ طمٍمده٤م حييد٤مج إمم جمٚمدهللات ذم يمريدػم
ُمـ شمٚمؽ اًم٘مْم٤م ٤م.
 -9اؾميخهللام اعمٜمٝم٩م احلقاري اًمٕم٘مكم ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين شمٚمؽ اًملوا ٤مت وُم٤م ؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ٟمي٤ما٩م ؾمٞمئ٦م قمدغم
اًمهلل ـ.
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مقدمح

كراب تراءج آل انثيد
متفقد  :وظد ار ظز وجؾ بـك هذا افديـ :
ًم٘مهلل وقمهلل ا

ٟ مٌٞمف ^ سمٜم ٍم د ٜمف ،وشمٕمٝمهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٜمٍم طمزسمف اعم١مُمٜملم ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
[اًميقسم٦م.]99-91:
وم٤معمنميمقن ُمـ اًمٕملب  -قمٜمهلل فمٝمقر اًمهلل ـ  -واًمٙمٗم٤مر ُمـ أهؾ اًمٙمي٤مب أرادوا إـمٗم٤مء اًمٜمقر وُمٜمٕمف
ُمـ اًمٔمٝمقر ،وا  أراد إفمٝم٤مر اًمهلل ـ وإقم اف ،وم٠مي ايرادشملم حت٘م٘م٧م؟
صمؿ وقمهلل ا  أن ًيخٚمػ اعم١مُمٜملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م و ٛمٙمـ هلؿ ووقمهلله  ٓ سمهلل أن يح٘مؼ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [اًمٜمقر.]99:
وهددذا وقمددهلل ُمددـ ا ً مددذًمؽ اجلٞمددؾ قمددغم وضمددف اخلّمددقص ،إذ ىمدد٤مل ؾمددٌح٤مٟمف« :مضضـؽؿش ،أي:
اعمخ٤مـمٌلم ،وىمهلل حت٘مؼ وقمهلل ا  ،واًمي٤مر ل ِمٝمهلل أن ا  طم٘مدؼ هلدؿ مجٞمدع هدذه اًمققمدقد ممد٤م ١ميمدهلل
اشمّم٤مومٝمؿ سم٤مي امن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.
وومٞمام كم سمٞم٤من ًميٚمؽ احل٘مٌ٦م وُم٤محت٘مؼ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمققمقد ا  مم٤م ٓخيٗمك قمغم أطمهلل وًمٙمـ ُمـ سم٤مب
اًميذيمػم:
أوًٓ :إظداد ار  هلذا افديـ:
ًم٘مهلل هٞم٠م ا  هلذا اًمهلل ـ ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمٍم واًميٛمٙملم ُم٤م ضمٕمؾ أشمٌ٤مقمف حيٙمٛمقن اًمٕم٤مل ،وم٘مهلل شملسمدقا
ذم ُمهللرؾم٦م اًمٜمٌقة صم صم ً٤م وقمنم ـ ؾمدٜم٦م ،وا  لقمدك ظمٓمد٤مهؿ و ًدهللد ُمًدػمهتؿ ،وم٘م٤مُمد٧م سمجٝمدقدهؿ
دوًم٦م ايؾم م ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ وأطمٙمٛم٧م ىمٌْميٝم٤م قمغم يم٤مُمؾ اجلز لة اًمٕملسمٞم٦م.
صمؿ شمقذم اًمٜمٌل ^ ومحهللصم٧م ردة ُمـ أيمريل ىمٌ٤ماؾ اًمٕملب ،وميّمهللى هل٤م شم ُمٞمذ ُمهللرؾم٦م اًمٜمٌقة
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وأقم٤مدوه٤م إمم اًمٓم٤مقم٦م وايؾم م.
صمؿ اٟمٓمٚم٘مقا سمٕمهلل ذًمؽ إمم ظم٤مرج اجلز لة ًمهللقمقة اًمٜم٤مس إمم د ـ ا  ،وواضمٝمقا قمٔمٛمك اًمهللول
هٟمذاك (ؾورس وافروم) ومٜمٍمهؿ ا  قمٚمٞمٝمؿ؛ شمٜمٗمٞمذ ًا ًمققمهلله ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمٝمهلله سم٢مفمٝم٤مر د ٜمف وٟمٍم
أوًمٞم٤ماف.
وم٘مهلل ظم٤مـمٌقا اًمٕم٤مل سم٤مؾمؿ اًمهلل ـ وىم٤مًمقا هلؿ د يمام ضم٤مء قمـ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ رسمٕمل سمـ قم٤مُمل وهق
خي٤مـم٥م رؾميؿ قمٜمهللُم٤م ىم٤مل رؾميؿ ًملسمٕمل( :مو جوء بؽؿ؟
ؾؼول ربعل :ار ابتعثـو وار جوء بـو :فـخرج مـ صوء مـ ظبودة افعبود إػ ظبودة رب افعبود ،ومـ
ضقؼ افدكقو إػ شعتفو ،ومـ جقر إديون إػ ظدل اإلشالم ،ؾلرشؾـو بديـف إػ خؾؼف فـدظقهؿ إفقف،
ؾؿـ ؿبؾ مـو ذفؽ ؿبؾـو ذفؽ مـف حتك كػيض إػ مقظقد ار.
ؿول :ومو مقظقد ار؟
ؿول :اجلـي دـ موت ظذ ؿتول مـ أبك وافظػر دـ بؼل)( ).
وا ؾمٌح٤مٟمف ٜمٍمهؿ و ٕمٞم ٜمٝمؿ رهمؿ ىمٚم٦م اًمٕمهللد ووٕمػ اًمٕمهللة ،وُم٤م يم٤من ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٜمٍم ُمـ
ٙمذب قمٚمٞمف و يٙمٚمؿ سم٤مؾمٛمف أُم٤مم اًمٕم٤مل.
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل وقمهلل سمٜمٍم د ٜمف وإقم ء يمٚمٛميف ،ومٚمق ل ٙمـ هذا د ٜمف وهذه يمٚمٛميف ًمٙم٤من ذم ٟمٍم
أوًمئؽ اعميحهللصملم سم٤مؾمٛمف شمٖمل ل ًا سم٤مًمٌنم ٦م.
ثوكقوً :ظجز افؼقى افعودقي ظـ مقاجفي ادسؾؿغ:
ًم٘مدهلل ظمدلج اعمًدٚمٛمقن ُمدـ اجلز ددلة اًمٕملسمٞمد٦م سمٕمدهللد ىمٚمٞمدؾ وقمددهللة ودٕمٞمٗم٦م وًمٙمدٜمٝمؿ حيٛمٚمدقن اي ددامن
اًمٕمٔمددٞمؿ ،وم د٤مٟمٓمٚم٘مقا يم٤ميقمّمدد٤مر اًمددذي ٓ ٚمددقي قمددغم رء ،ويم٤مًمًددٞمؾ اًمددذي ٓ ٘مددػ ذم وضمٝمددف رء،
وؿمٕم٤مرهؿ( :ار ربـو ،وافرشقل إمومـضو ،وادضقت دم شضبقؾ ار أشضؿك أموكقـضو) وميٝمد٤موت سوح اًمٙمٗمدل
أُم٤مُمٝمؿ سطم ً٤م سمٕمهلل سح.
وعم٤م قمجزت شمٚمؽ اًم٘مقى قمـ طملب هذه اًمٕم٘مٞمهللة اجلهلل هللة سم٤مًمً ح جل٠موا إمم ؾم ح هظمل ..ؾم ح
اعمٙمل واًمٙمٞمهلل واخلهلل ٕم٦م.
ؿول ادؼريزي

(ت845 :هض)( ) ( :إن اًمٗملس يم٤مٟمقا ذوي ؾمٕم٦م وقمٚمق هلل قمغم مجٞمع إُمؿ

( ) اٟمٔمل :شم٤مر ل اًمٓمؼمي (.)191/1
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وضم ًم٦م اخلٓمل ذم أٟمٗمًٝم٤م سمحٞم٨م إهنؿ يم٤مٟمقا ًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ إطملار وإؾمٞم٤مد ،ويم٤مٟمقا ٕمهللون ؾم٤مال
اًمٜم٤مس قمٌٞمهللً ا هلؿ ،ومٚمام اُميحٜمقا سمزوال اًمهللوًم٦م قمٜمٝمؿ قمغم أ هللي اًمٕملب ،ويم٤من اًمٕملب قمٜمهلل اًمٗملس أىمؾ
ظمٓملا ،شمٕم٤مفمٛمٝمؿ إُمل ،وشمْم٤مقمٗم٧م ًمهللهيؿ اعمّمٞمٌ٦م ،وراُمقا يمٞمهلل ايؾم م سم٤معمح٤مرسم٦م ذم أوىم٤مت
إُمؿ
ً
ؿميك ،وذم يمؾ ذًمؽ ٔمٝمل ا احلؼ ...ؾرأوا أن ـقده ظذ ايقؾي أكجع ،وم٠مفمٝمل ىمقم ُمٜمٝمؿ ايؾم م
واشتامفقا أهؾ افتشقع بنطفور حمبي أهؾ افبقً واشتبشوع طؾؿ ظع ،ثؿ شؾؽقا هبؿ مسوفؽ صتك طميك
أظملضمقهؿ قمـ ـمل ؼ اهلهللى)( ).
وكؼؾ ابـ إثر

(ت636 :هض)( ) ظـ إمر ظبد افعزيز اوحى توريخ إؾريؼقي وادغضرب أكضف

حمٛمهلل ًا ^ ،قمٔمؿ ذًمؽ قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمدلوم
ؿول( :عمّ٤م سمٕم٨م ا شمٕم٤ممم ؾمٞمّهلل ّ
إوًملم وأظمل ـ ّ
واًمٗمددلس وىمددل ش وؾمدد٤مال اًمٕمددلبّٟ ٕ ،مددف ؾم د َّٗمف أطم ُمٝمددؿ ،وقمدد٤مب أد دد٤مهنؿ وههلدديٝمؿ ،وومد َّدلق مجٕمٝمددؿ،
وم٤مضميٛمٕمقا هلل ًا واطمهلل ًة قمٚمٞمف ،ومٙمٗم٤مه ا يمٞمهللهؿ ،وٟمٍمه قمٚمٞمٝمؿ ،وم٠مؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ َُمـ ههللاه ا شمٕم٤ممم.
ومٚمام ُىمٌض ^ٟ ،مجؿ اًمٜمٗم٤مق ،وارشمهللّ ت اًمٕملب ،وفمٜمّقا ّ
أن اًمّمدح٤مسم٦م ْمدٕمٗمقن سمٕمدهلله ،ومج٤مهدهلل أسمدق
ّ
اًمل ّدةّ ،
وأذل اًمٙمٗمل ،وو ّـمد٠م ضمز دلة اًمٕمدلب ،وهمدزا ومد٤مرس
ذم ؾمٌٞمؾ ا  ،وم٘ميؾ ُُم ًَ ْٞمٚمٛم٦م ،ور ّد ِّ

سمٙمل
واًملوم.

ومٚمام طميشمْف اًمقوم٤مة فمٜمّقا أن سمقوم٤مشمف ٜمي٘مص ايؾم م ،ؾوشتخؾػ ظؿر بـ اخلطّوبّ ،
ؾلذل ؾورس
ّ
ؾدس ظؾقف ادـوؾؼقن أبو فمفمة ؾؼتؾف ،طـّوً مـفؿ أن بؼتؾف يـطػئ كقر
وافروم ،وؽؾى ظذ دوفؽفوّ ،
اإلشالم.
ظع
وويل بعده أمر ادممـغ ٌّ
ؾؾام ُؿتؾ َ
ؾقيل بعده ظثامن ،ؾزاد دم افػتقح ،واتّسعً دؾؽي اإلشالمّ ،
َ
ؿوم بوٕمر أحسـ ؿقوم.
( ) هق أمحهلل سمـ قمكم سمـ قمٌهلل اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمهلل سمـ إسملاهٞمؿ شم٘مل اًمهلل ـ اعم٘مل زيٟ ،مًٌ٦م إمم ُم٘مل ز حمٚم٦م ُمـ سمٕمٚمٌؽ ،اًمٌٕمكم صمؿ
اعمٍمي ،اًمٗم٘مٞمف اعم١مرخ اًمِم٤مومٕمل ،وًمهلل ؾمٜم٦م (993هدد)ُ .مدـ شمّمد٤مٟمٞمٗمف :اعمدقاقمظ وآقميٌد٤مر سمدذيمل اخلٓمدط وأصمد٤مر ذم
شم٤مر ل ُمٍم ،و ٕملف سمخٓمط اعم٘مل زي ،واًمًٚمقك ذم ُمٕملوم٦م دول اعمٚمقك ،واًميٜمد٤مزع واًميخ٤مصدؿ ذم ُمد٤م سمدلم سمٜمدل أُمٞمد٦م
وسمٜمل ه٤مؿمؿ ،اٟمٔمل :إقم م (  ،) 91- 99/وههلل ٦م اًمٕم٤مروملم ( .)99/
( )1اٟمٔمل :اخلٓمط ًمٚمٛم٘مل زي (.)991/1
( )9هق قمكم سمـ حمٛمهلل سمـ قمٌهلل اًمٙمل ؿ سمـ قمٌهلل اًمقاطمهلل اًمِمٞمٌ٤مين اجلزري ،أسمق احلًـ قمز اًمهلل ـ اسمـ إصمػم ،اعمد١مرخ ايُمد٤مم،
ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مًمٜمً٥م وإدبُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :اًمٙم٤مُمؾ ،وأؾمدهلل اًمٖم٤مسمد٦م ذم ُمٕملومد٦م اًمّمدح٤مسم٦م .اٟمٔمدل :ؾمدػم أقمد م اًمٜمدٌ ء
( ،)999-991/11إقم م (.)99 /1
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بضوفؼقة أخضذوا دم وضضع إحوديضٌ افؽوذبضي ،وتشضؽقؽ
ؾؾام يئس أظداء اإلشضالم مضـ اشتئصضوفف
ّ
ّ
ضعػي افعؼقل دم ديـفؿ ،سم٠مُمقر ىمهلل وٌٓمٝم٤م اعمحهللّ صمقن ،وأومًهللوا اًمّمحٞمح سم٤مًمي٠مو ؾ واًمٓمٕمـ قمٚمٞمف.
حمٛمهلل سمـ أيب ز ٜم٥م (اعم٘ميقل ؾمٜم٦م  19هد)( ) ُمقمم سمٜمل
ومٙم٤من ّأول ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ أسمق اخل ّٓم٤مب ّ
أؾمهلل ،وأسمق ؿم٤ميمل ُمٞمٛمقن سمـ د ّم٤من( )  ،ص٤مطم٥م يمي٤مب اعمٞمزان ذم ٟمٍمة اًمزٟمهللىم٦م ،وهمػممه٤م ،وم٠مًم٘مقا إمم
ًمٙمؾ رء ُمـ اًمٕمٌ٤مدات سم٤مـمٜم ً٤مّ ،
أن ّ
ُمـ وصم٘مقا سمف ّ
وأن ا شمٕم٤ممم ل قضم٥م قمغم أوًمٞم٤ماف  -وُمـ قملف
طملم قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ،وأسم٤مطمقا هلؿ ٟمٙم٤مح
إاٛم٦م وإسمقاب  -ص ة ،وٓ زيم٤مة ،وٓ همػم ذًمؽ ،وٓ ّ
ّ
اخل٤مص٦م.
إ ُّمٝم٤مت وإظمقات ،وإٟمّام هذه ىمٞمقد ًمٚمٕم٤م ُّم٦م ؾم٤مىمٓم٦م قمـ
ّ
وشمٗملق أصح٤مهبؿ ذم
اًمٜمٌل ^ ًمٞمًؽموا أُملهؿ ،و ًيٛمٞمٚمقا اًمٕم٤م ُّم٦مّ ،
ويم٤مٟمقا ٔمٝملون اًميِمٞمّع ٔل ّ
ٖملون اًمٜم٤مس سمذًمؽ وهؿ قمغم ظم ومف ،وم ُ٘ميؾ أسمق اخل ّٓم٤مب ومج٤مقم٦م ُمـ
اًمٌ د ،وأفمٝملوا اًمزههلل واًمٕمٌ٤مدةّ ،
أصح٤مسمف سم٤مًمٙمقوم٦م ،ويم٤من أصح٤مسمف ىم٤مًمقا ًمف :إٟمّ٤م ٟمخ٤مف اجلٜمهلل؛ وم٘م٤مل هلؿّ :
إن أؾمٚمحيٝمؿ ٓ شمٕمٛمؾ ومٞمٙمؿ؛
ومٚمام اسميهللءوا ذم ضب أقمٜم٤مىمٝمؿ ،ىم٤مل ًمف أصح٤مسمف :أل شم ُ٘م ْؾّ :
إن ؾمٞمقومٝمؿ ٓ شمٕمٛمؾ ومٞمٜم٤م؟ وم٘م٤مل :إذا يم٤من ىمهلل
ّ
وشمٗملىم٧م هذه اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًمٌ د ،وشمٕم ّٚمٛمقا اًمِمٕمٌذة ،واًمٜم٤مرٟمجٞم٤مت ،واًمزرق،
أراد ا ُ ومام طمٞمٚميل؟
ّ
واًمٜمجقم ،واًمٙمٞمٛمٞم٤مء ،ومٝمؿ حيي٤مًمقن قمغم يمؾ ىمقم سمام ٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ وقمغم اًمٕم٤م ُّم٦م سم٢مفمٝم٤مر اًمزههلل)( ).
ثوفثوً :أشوفقى افؽقد فؾديـ:
شم١ميمهلل هذه اًمٜم٘مقٓت أن اًمٙمٞمهلل هلذا اًمهلل ـ ىمهلل أظمذ صم صم٦م أؾم٤مًمٞم٥م ،هل:
( ) هق حمٛمهلل سمـ أيب ز ٜم٥م ُم٘م ص ،أسمق اخلٓم٤مب إؾمهلليُ ،مقمم يمقذم ،ويم٤من ٌٞمع إسمدلاد ،ذيمدله اًمؼمىمدل ذم أصدح٤مب
اًمّم٤مدق .وىم٤مل اًمِمٞمل ذم رضم٤مًمف ذم أصح٤مب اًمّم٤مدق (« :)919حمٛمهلل سمـ ُم٘م ص إؾمهللي اًمٙمقذم ،أسمق اخلٓمد٤مب،
ُمٚمٕمقن ،هم٤مل ،و ٙمٜمك ُم٘م ص أسم٤م ز ٜم٥م اًمٌزاز اًمؼمادش .وإًمٞمف شمٜمً٥م وملىم٦م اخلٓم٤مسمٞم٦مٜ .مٔمل :اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمدؾ واًمٜمحدؾ
ٓسمـ طمزم ( ،) 19/1رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مالي (صُ ،)11مٕمجؿ رضم٤مل اخلقال (.) 11 1
( )1هق ُمٞمٛمقن سمـ داود سمـ ؾمٕمٞمهلل اًم٘مهللاح ،رأس اًمٗملىم٦م اعمٞمٛمقٟمٞم٦م ُمـ ايؾمامقمٞمٚمٞم٦م .ذم ٟمًدٌف وذم ؾمدػمشمف اودٓملاب ،ىمٞمدؾ:
اؾمؿ أسمٞمف د ّم٤من أو همٞم ن .يم٤من ٔمٝمل اًميِمٞمع و ٌٓمـ اًمزٟمهللىم٦م .وًمهلل سمٛمٙم٦م واٟمي٘مؾ إمم إهقاز ،واشمّمؾ سمٛمحٛمهلل اًمٌ٤مىمل
واسمٜمف ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ،وروى قمٜمٝمام .واؾمي٘مل ذم ؾمٚمٛمٞم٦م (سمًقر ٦م) طمٞم٨م أًمػ يمي٤مسمٞمف اعمٞمزان واهلهللا ٦م ،وشمقذم هب٤م ٟمحدق
( 91هد) .اٟمٔمل :إقم م (.)91 /9
( )9اٟمٔمل :اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم (.)991/9
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 اهميٞم٤مل اخلٚمٗم٤مء اًملاؿمهلل ـ. -1شمٙمق ـ اًمٗملق اعمخ٤مًمٗم٦م ًممؾم م سم٤مؾمؿ ايؾم م.
 -9سم٨م اًملوا ٤مت اًمٙم٤مذسم٦م يومً٤مد اًمهلل ـ.
وومٞمام كم قملض شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م سم٢مجي٤مز:
إشؾقب إول :آؽتقوٓت:
أ -اؽتقول ظؿر

:

ل شمٔمٝمل ىمقة اعمًٚمٛملم أُم٤مم اًم٘مقى اًمٙمؼمى هٟمذاك إٓ ذم سمهللا ٦م طمٙمؿ قمٛمل

 ،طمٞم٨م شمؿ ذم

قمٝمهلله حتٓمٞمؿ أيمؼم اًم٘مقى اًمٕم٤معمٞم٦م دوًميل« :ـرسى وهرؿؾش وإطم ل طمٙمؿ ايؾم م حمٚمٝم٤م ،وشمي٤مسمٕم٧م
اًمٗميقطم٤مت ايؾم ُمٞم٦م سمٕمهلل ذًمؽ ذىم ً٤م وهملسم ً٤م.
ومٌهللأت اعم١ماُملة ًم٘ميؾ هذا اًمٗم٤مشمح اًمٕمٔمٞمؿ ،واًمذي ل ٙمـ ًمف طملاؾم٦م وٓ مح٤م ٦م ،طمٞم٨م يم٤من ٕمٞمش
ُمع اًمٜم٤مس و ّمكم ُمٕمٝمؿ و ٜم٤مم ذم اعمًجهلل وحت٧م إؿمج٤مر أطمٞم٤مٟم ً٤م.
وم٘مهلل أورد اًمٓمؼمي ىمّم٦م أه «اهلرمزانش أطمهلل ىم٤مدة وم٤مرس وإرؾم٤مًمف إمم قمٛمل

وُم٤م ضمدلى سمٕمدهلل

ذًمؽ.
ؿول ابـ جرير

(ت316:هض)( )( :وأوومهلل أسمق ؾمؼمة وومهلل ًا ومٞمٝمؿ أٟمدس سمدـ ُم٤مًمدؽ وإطمٜمدػ سمدـ

ىمٞمس وأرؾمؾ اهللُمزان ُمٕمٝمؿ ،وم٘مهللُمقا ُمع أيب ُمقؾمك اًمٌٍمة صمؿ ظملضمقا ٟمحق اعمهلل ٜمد٦م ،طميدك إذا دظمٚمدقا
هٞمئقا اهللُمزان ذم هٞمئيف ،وم٠مًمًٌقه يمًقشمف ُمدـ اًمدهلل ٌ٤مج اًمدذي ومٞمدف اًمدذه٥م ،ووودٕمقا قمدغم رأؾمدف شم٤مضمد ً٤م
ُ هللقمك أذ ـ ُمٙمٚم ً سم٤مًمٞم٤مىمقت ،وقمٚمٞمف طمٚمٞميف يمٞمام لاه قمٛمدل واعمًدٚمٛمقن ذم هٞمئيدف ،صمدؿ ظملضمدقا سمدف قمدغم
اًمٜم٤مس ل هللون قمٛمل ذم ُمٜمزًمف ومٚمؿ جيهللوه ،ومً٠مًمقا قمٜمف ،وم٘مٞمؾ :ضمٚمس ذم اعمًدجهلل ًمقومدهلل ىمدهللُمقا قمٚمٞمدف ُمدـ
اًمٙمقوم٦م ،وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ٓمٚمٌقٟمف ذم اعمًجهلل ومٚمؿ لوه ،ومٚمدام اٟمٍمدومقا ُمدلوا سمٖمٚمدامن ُمدـ أهدؾ اعمهلل ٜمد٦م ٚمٕمٌدقن،
وم٘م٤مًمقا هلؿُ :م٤م شمٚمهللديمؿ شمل هللون أُمػم اعم١مُمٜملم وم٢مٟمف ٟم٤ماؿ ذم ُمٞمٛمٜم٦م اعمًجهلل ُميقؾمهلل ًا سملٟمًف ،ويمد٤من قمٛمدل ىمدهلل
ضمٚمس ًمقومهلل أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم سملٟمس ،ومٚمام وملغ ُمـ يم ُمٝمؿ وارشمٗمٕمقا قمٜمف وأظمٚمقه ٟمدزع سملٟمًدف صمدؿ شمقؾمدهلله

( ) هق حمٛمهلل سمـ ضمل ل سمـ ز هلل اًمٓمؼمي ،أسمق ضمٕمٗمل ،اعمد١مرخ اعمٗمند ايُمد٤مم .وًمدهلل ذم هُمدؾ ـمؼمؾمدي٤من ،واؾمديقـمـ سمٖمدهللاد
وشمقذم هب٤م .وقملض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٤مُميٜمع ،واعمٔم٤مل وم٠مسمكً .مف :أظمٌ٤مر اًملؾمؾ واعمٚمقك ٕمدلف سميد٤مر ل اًمٓمدؼمي ،وضمد٤مُمع
اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ،واظمي ف اًمٗم٘مٝم٤مء .وهق ُمـ صم٘م٤مت اعم١مرظملم.
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ومٜم٤مم ،وم٤مٟمٓمٚم٘مقا وُمٕم ٝمؿ اًمٜمٔم٤مرة ،طميدك إذا رأوه ضمٚمًدقا دوٟمدف وًمدٞمس ذم اعمًدجهلل ٟمد٤ماؿ وٓ ٘مٔمد٤من همدػمه
واًمهللرة ذم هلله ُمٕمٚم٘م٦م ،وم٘م٤مل اهللُمزان :أ ـ قمٛمدل! وم٘مد٤مًمقا :هدق ذا وضمٕمدؾ اًمقومدهلل ِمدػمون إمم اًمٜمد٤مس أن
اؾمٙميقا قمٜمف ،وأصٖمك اهللُمزان إمم اًمقومهلل ،وم٘م٤مل :أ ـ طملؾمف وطمج٤مسمف قمٜمف؟ ىم٤مًمقاً :مٞمس ًمف طمد٤مرس وٓ
طم٤مضم٥م وٓ يم٤مشم٥م وٓ د قان .ىم٤مل :ومٞمٜمٌٖمل ًمف أن ٙمقن ٟمٌٞم ً٤م ،وم٘م٤مًمقا :سمؾ ٕمٛمؾ قمٛمدؾ إٟمٌٞمد٤مء( ) ،ويمريدل
اًمٜم٤مس وم٤مؾميٞم٘مظ قمٛمل سم٤مجلٚمٌد٦م وم٤مؾمديقى ضم٤مًمًد ً٤م ،صمدؿ ٟمٔمدل إمم اهللُمدزان ،وم٘مد٤مل :اهللُمدزان! ىمد٤مًمقاٟ :مٕمدؿ!
ومي٠مُمٚمف وشم٠مُمؾ ُم٤م قمٚمٞمف ،وىم٤مل :أقمقذ سم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وأؾميٕملم ا  ،وىمد٤مل :احلٛمدهلل اًمدذي أذل سم٤ميؾمد م
هذا وأؿمٞم٤مقمف٤ .م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم! متًٙمقا هبذا اًمهلل ـ واهيهللوا هبهللي ٟمٌدٞمٙمؿ وٓ شمٌٓمدلٟمٙمؿ اًمدهللٟمٞم٤م وم٢مهند٤م
هملارة )...إمم هظمل إصمل وذم هظمله ىم٤مل اًملاوي( :وم٠مؾمٚمؿ ومٗملض ًمف قمغم أًمٗملم وأٟمزًمف اعمهلل ٜم٦م)( ).
ومٝمذا اهللُمزان أطمهلل زقمامء اًمٗملس ىمهلل ضملء سمف إمم اعمهلل ٜم٦م صمؿ أؾمٚمؿ طمً٥م فم٤مهله ،صمؿ ُاهتؿ سم٠مٟمف ىمهلل
شمآُمل ُمع أيب ًم١مًم١مة اعمجقد قمغم ىميؾ قمٛمل

.

وم٘مهلل روى اسمـ قمً٤ميمل سمًٜمهلله قمـ أيب احلق لث أٟمف ىم٤مل( :عم٤م ىمهللم هم م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م :أبق فمفمة
ادجقد ضب قمٚمٞمف قمنم ـ وُم٤ما٦م يمؾ ؿمٝمل ،أرسمٕم٦م دراهؿ يمؾ قم ،ىم٤مل :ويم٤من ظمٌٞمري ً٤م إذا ٟمٔمل إمم
اًمًٌل اًمّمٖم٤مر ٠ميت ومٞمٛمًح قمغم رءوؾمٝمؿ ،ويبؽل ويؼقل :إن افعرب أـؾً ـبدي)( ).
قمٌمد أُمدس وُمٕمدف ضمٗمٞمٜمد٦م
وىم٤مل قمٌهلل اًملمحـ سمـ أيب سمٙمل همهللاة ـمٕمـ قمٛملُ( :ملرت قمغم أيب ًم١مًمد١مة ّ
ٟمجل ،ومٚمام ره٘ميٝمؿ صم٤مروا ،وؾم٘مط ُمٜمٝمؿ ظمٜمجل ًمف رأؾم٤منٟ ،مّمد٤مسمف ذم وؾمدٓمف؛ ومد٤مٟمٔملوا
واهللُمزان ،وهؿ ّ
اًميٛمٞمٛمل ،وىمهلل
سم٠مي رء ىميؾ؛ وىمهلل ختٚمؾ أهؾ اعمًجهلل ،وظملج ذم ـمٚمٌف رضمؾ ُمـ سمٜمل متٞمؿ ،وملضمع إًمٞمٝمؿ
ّ
يم٤من َّ
أًمظ سم٠ميب ًم١مًم١مة ُمٜمٍمومف قمـ قمٛمل ،طميك أظمذه وم٘ميٚمف؛ وضم٤مء سم٤مخلٜمجل اًمذي وصٗمف قمٌدهلل اًمدلمحـ سمدـ
صمدؿ اؿمديٛمؾ قمدغم اًمًدٞمػ؛ ومد٠مشمك
أيب سمٙمل ،ومًٛمع سمذًمؽ قمٌٞمهلل ا سمـ قمٛمدل؛ وم٠مُمًدؽ طميدك ُمد٤مت قمٛمدل؛ ّ

( ) وىمهلل أظمذ اًمِم٤مقمل طم٤مومظ إسملاهٞمؿ هذا احلهللث ومّم٤مهمف ذم إسمٞم٤مت اًمي٤مًمٞم٦م وم٘م٤مل:
وراع صدد٤مطم٥م يمنددى أن رأى قمٛمددلا

سمدددلم اًملقمٞمددد٦م قمددددددددٓم وهدددق راقمٞمٝمددد٤م

وقمٝمددهلله سمٛمٚمددقك اًمٗمددلس أن هلدد٤م ؾمددقرا ُمدددـ اجلٜمدددهلل وإطمدددددددددلاس حيٛمٞمٝمددد٤م
وىم٤مل ىمقًمددد٦م طمدددددددؼ أصٌحدد٧م ُمدري

وأصدددٌح اجلٞمددددؾ سمٕمدددهلل اجلٞمدددؾ لوهيددد٤م

أُمٜمد٧م عمدد٤م أىمدددٛم٧م اًمٕمددددددددددددهللل سمٞمددٜمٝمؿ

ومٜمٛمددددددد٧م ٟمقُمددد٤م ىمل دددل اًمٕمدددلم ه٤مٟمٞمٝمددد٤م

( )1شم٤مر ل إُمؿ واًملؾمؾ واعمٚمقك (.)999/1
( )9شم٤مر ل دُمِمؼ (.)113/11
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ثؿ مه حتك أتك جػقـي وـون ككاك ّقوً مـ أهضؾ
اهللُمزان وم٘ميٚمف؛ ومٚمام ّ
قمْمف اًمًٞمػ ىم٤مل ٓ :إًمف إٓ ا ّ .
ايرة فمئل ًا ًمًٕمهلل سمـ ُم٤مًمؽ ،أىمهللُمف إمم اعمهلل ٜم٦م ًمٚمّمٚمح اًمذي سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ،وًمٞمٕم ّٚمؿ سم٤معمهلل ٜمد٦م اًمٙمي٤مسمد٦م ،ومٚمدام
قم ه سم٤مًمًٞمػ صٚم٥م سملم قمٞمٜمٞمف)( ).
ومٝمذه اًملوا ٤مت شم١ميمهلل أن هٜم٤مك شمهللسمػم ًا ًم٘ميؾ قمٛمل

.

ب -ؿتؾ ظثامن

:

أُم٤م ىميؾ قمريامن

وم٘مهلل يم٤من وراءه اًمٞمٝمقدي« :قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م( )ش اًمذي أفمٝمل ايؾم م وأظمذ

ٓمقف ذم اًمٌ د يومً٤مد اًمٕمٌ٤مد.
ؿضضول اإلشضضػرايقـل

(ت471:هضضض)( )( :إن اسمددـ ؾمددقداء يمدد٤من رضم د ً هيقد د ً٤م ،ويمدد٤من ىمددهلل شمًددؽم

سم٤ميؾم م ،أراد أن ٗمًهلل اًمهلل ـ قمغم اعمًٚمٛملم)( ).
وؿد خلص افطزي

ؾتـتف ،ؾؼول( :يم٤من قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م هيقد ً٤م ُمـ أهؾ صٜمٕم٤مء أُمف ؾمقداء،

وم٠مؾمٚمؿ زُم٤من قمريامن صمؿ شمٜم٘مؾ ذم سمٚمهللان اعمًٚمٛملم حي٤مول و ًميٝمؿ ،ومٌهللأ سم٤محلج٤مز ،صمؿ اًمٌٍمة ،صمؿ
اًمٙمقوم٦م ،صمؿ اًمِم٤مم ،ومٚمؿ ٘مهللر قمغم ُم٤م ل هلل قمٜمهلل أطمهلل ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ،وم٠مظملضمقه طميك أشمك ُمٍم وم٤مقميٛمل
ومٞمٝمؿ ،وم٘م٤مل هلؿ ومٞمام ٘مقلً :مٕمج٥م ممـ زقمؿ أن قمٞمًك لضمع و ٙمذب سم٠من حمٛمهلل ًا لضمع ،وىمهلل ىم٤مل ا
 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ [اًم٘مّمص ]19:ومٛمحٛمهلل أطمؼ سم٤مًملضمقع ُمـ قمٞمًك،
ىم٤مل :وم٘مٌؾ ذًمؽ قمٜمف وووع هلؿ اًملضمٕم٦م وميٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م.
صمؿ ىم٤مل هلؿ سمٕمهلل ذًمؽ :إٟمف يم٤من أًمػ ٟمٌل ،وًمٙمؾ ٟمٌل ويص ،ويم٤من قمكم ويص حمٛمهلل ،صمؿ ىم٤مل :حمٛمهلل
ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وقمكم ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء.
صمؿ ىم٤مل سمٕمهلل ذًمؽُ :مـ أفمٚمؿ ممـ ل جيز وصٞم٦م رؾمقل ا ^ ووصم٥م قمغم ويص رؾمقل ا ^
وشمٜم٤مول أُمل إُم٦م.

( ) شم٤مر ل إُمؿ واًملؾمؾ واعمٚمقك( ،)919/1صم٘م٤مت اسمـ طمٌ٤من (.)111/1
( )1هق قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م رأس اًمٓم٤ماٗم٦م اًمًٌئٞم٦م ،اًميل يم٤مٟم٧م شم٘مقل سم٠مًمقهٞمد٦م قمدكم .وأصدٚمف ُمدـ اًمدٞمٛمـ ،يمد٤من هيقد د ً٤م وأفمٝمدل
ايؾم م ،ويم٤من ٘م٤مل ًمف :اسمـ اًمًقداء ًمًقاد أُمف ،ىمٞمؾ :هٚمؽ قم٤مم (11هد) ،اٟمٔمل :إقم م ًمٚمزريمكم (.)11/1
( )9هق ـم٤مهل سمـ حمٛمهلل ايؾمٗملا ٞمٜمل ،أسمق اعمٔمٗملُ ،مـ قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وُمـ أسملز يميٌدف :اًميٌّمدػم ذم اًمدهلل ـ ،ومتٞمٞمدز اًمٗملىمد٦م
اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗملق اهل٤مًمٙملم .اٟمٔمل :إقم م (.)119/9
( )1اًميٌّمػم ذم اًمهلل ـ ٕيب اعمٔمٗمل ايؾمٗملا ٞمٜمل (ص.) 13 :
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صمؿ ىم٤مل هلؿ سمٕمهلل ذًمؽ :إن قمريامن أظمذه٤م سمٖمػم طمؼ ،وهذا ويص رؾمقل ا ^ وم٤مهنْمقا ذم هذا
إُمل ومحليمقه واسمهللءوا سم٤م ًمٓمٕمـ قمغم أُملااٙمؿ ،وأفمٝملوا إُمل سم٤معمٕملوف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمل شمًيٛمٞمٚمقا
اًمٜم٤مس وادقمقهؿ إمم هذا إُمل ،ومٌ٨م دقم٤مشمف ويم٤مشم٥م ُمـ يم٤من اؾميٗمًهلل ذم إُمّم٤مر ،ويم٤مشمٌقه ودقمقا ذم
اًمن إمم ُم٤م قمٚمٞمف رأهيؿ وأفمٝملوا إُمل سم٤معمٕملوف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمل ،وضمٕمٚمقا ٙميٌقن إمم إُمّم٤مر
سمٙمي٥م ْمٕمقهن ٤م ذم قمٞمقب وٓهتؿ و ٙم٤مشمٌٝمؿ إظمقاهنؿ سمٛمريؾ ذًمؽ ،و ٙمي٥م أهؾ يمؾ ُمٍم ُمٜمٝمؿ إمم
ُمٍم هظمل سمام ّمٜمٕمقن ،ومٞم٘ملأه أوًمئؽ ذم أُمّم٤مرهؿ وه١مٓء ذم أُمّم٤مرهؿ ،طميك شمٜم٤موًمقا سمذًمؽ اعمهلل ٜم٦م
وأوؾمٕمقا إرض إذاقم٦م ،ل هللون همػم ُم٤م ٔمٝملون ،و نون همػم ُم٤م ٌهللون ،ومٞم٘مقل أهؾ يمؾ ُمٍم :إٟم٤م
ًمٗمل قم٤مومٞم٦م مم٤م ومٞمف اًمٜم٤مس.
ومج٤مء سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م إمم قمريامن ،وم٘م٤مًمقا٤ :م أُمػم اعم١مُمٜملم! أ ٠مشمٞمؽ قمـ اًمٜم٤مس اًمذي ٠مشمٞمٜم٤م؟ ىم٤ملٓ :
وا ُم٤م ضم٤مءين إٓ اًمً ُم٦م ،ىم٤مًمقا :وم٢مٟم٤م ىمهلل أشم٤مٟم٤م .وأظمؼموه سم٤مًمذي أؾم٘مٓمقا إًمٞمٝمؿ.
ىم٤مل :وم٠مٟميؿ ذيم٤مال وؿمٝمقد اعم١مُمٜملم ،وم٠مؿمػموا قمكم ،ىم٤مًمقاٟ :مِمػم قمٚمٞمؽ أن شمٌٕم٨م رضم٤مًٓ ممـ شمريؼ
هبؿ إمم إُمّم٤مر طميك لضمٕمقا إًمٞمؽ سم٠مظمٌ٤مرهؿ ،ومهللقم٤م حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م وم٠مرؾمٚمف إمم اًمٙمقوم٦م ،وأرؾمؾ
أؾم٤مُم٦م سمـ ز هلل إمم اًمٌٍمة ،وأرؾمؾ قمامر سمـ ٤مه إمم ُمٍم ،وأرؾمؾ قمٌهلل ا سمـ قمٛمل إمم اًمِم٤مم ،ووملق
رضم٤مًٓ ؾمقاهؿ.
وملضمٕمقا مجٞمٕم ً٤م ىمٌؾ قمامر ،وم٘م٤مًمقا :أهي٤م اًمٜم٤مس! ُم٤م أٟمٙملٟم٤م ؿمٞمئ ً٤م وٓ أٟمٙمله أقم م اعمًٚمٛملم وٓ
قمقاُمٝمؿ ،وىم٤مًمقا مجٞمٕم ً٤م :إُمل أُمل اعمًٚمٛملم إٓ أن أُملاءهؿ ٘مًٓمقن سمٞمٜمٝمؿ و ٘مقُمقن قمٚمٞمٝمؿ ،واؾميٌٓم٠م
اًمٜم٤مس قمامر ًا طميك فمٜمقا أٟمف ىمهلل اهميٞمؾ ،ومٚمؿ ٗمج٠مهؿ إٓ يمي٤مب ُمـ قمٌهلل ا سمـ ؾمٕمهلل سمـ أيب هح خيؼمهؿ
أن قمامر ًا ىمهلل اؾميامًمف ىمقم ُمٍم وىمهلل اٟم٘مٓمٕمقا إًمٞمفُ ،مٜمٝمؿ :قمٌهلل ا سمـ اًمًقداء ،وظم٤مًمهلل سمـ ُمٚمجؿ،
وؾمقدان سمـ محلان ،ويمٜم٤مٟم٦م سمـ سمنم)( ).
ج -ؿتؾ ظع
ذيمل اًمٓمؼمي

:
أن اسمـ ُمٚمجؿ يم٤من ذم قمّم٤مسم٦م اسمـ ؾمٌ٠م ،وًمٙمٜمف ؾمامه( :خوفد بـ مؾجؿ) يمام شم٘مهللم،

واًمذي ٌهللو أٟمف هق( :ظبد افرةـ بـ مؾجؿ) وا أقمٚمؿ.
وىمهلل شمٕم٤مههلل صم صم٦م ُمـ اخلقارج أن ٘ميٚمقا قمٚمٞمد ً٤م وُمٕم٤مو د٦م وقمٛمدلو سمدـ اًمٕمد٤مص ،ويمد٤من اًمدذي شمٕمٝمدهلل

( ) شم٤مر ل إُمؿ واًملؾمؾ واعمٚمقك ( ،)33 – 31/9وسمٛمريؾ ذًمؽ ىم٤مل اسمـ يمريػم ذم اًمٌهللا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م (.) 99/9
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سم٘ميؾ قمكم هق« :اسمـ ُمٚمجؿش وم٘ميٚمف ىمٌؾ ص ة اًمٗمجل( ).
وهبذا اًمٕملض اًمن ع ًميٚمؽ إطمهللاث اًميل ومجٕم٧م هب٤م إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م ويم٤من هلد٤م هصم٤مرهد٤م اًمًدٞمئ٦م
قمغم إُم٦م ،يٌلم أن هٜمد٤مك ُمد١ماُملة سمدؾ مضمامرات قمدغم إُمد٦م ايؾمد ُمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝمد٤م و احلٛمدهلل ل شمقىمدػ
طمليم٦م اجلٝم٤مد وٓ طمليم٦م طمٗمظ اًمهلل ـ.

( ) شم٤مر ل دُمِمؼ (.)991/11
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إشؾقب افثوين :بٌ افعؼوئد ادخوفػي فإلشالم:
اعمٓمٚمع قمغم يمي٥م اًمٗملق واًمٜمحؾ لى أن هٜم٤مك قمنمات اًمٕم٘م٤ماهلل اعمٜم٤مىمْم٦م ًممؾم م ،وُمٜمٝم٤م:
 ظؼقدة افتشبقف :واًميل ِمٌف ومٞمٝم٤م اخل٤مًمؼ  سم٤معمخٚمقق. وظؼقدة آحتود وايؾقل :وهل دقمقى أن ا  حيؾ ذم اعمخٚمقق و يحهلل سمف. وظؼقدة افتـوشخ :وهل دقمقى أن روح ايٟمً٤من اًمٕم٤ميص شمٜمي٘مؾ إمم اًمٙمٚم٥م واًم٘مط وٟمحقمه٤م.وهٙمذا قم٘م٤ماهلل ٓ طمٍم هل٤م ،واعمٓمٚمع قمغم يمي٥م اًمٗملق لى قمجٌ ً٤م ُمـ هذه اًمٕم٘م٤ماهلل اًمٌ٤مـمٚم٦م مم٤م ١ميمهلل
أن هٜم٤مك شمّمٜمٞمٕم ً٤م هلذه اًمٕم٘م٤ماهلل.
إشؾقب افثوفٌ :إكشوء افػرق:
وىمهلل شمٌع سم٨م اًمٕم٘م٤ماهلل اًمٗم٤مؾمهللة إٟمِم٤مء وملق قمغم شمٚمؽ اًمٕم٘م٤ماهلل اعمٌريقصم٦م ذم إُم٦م ،وىمهلل طملصقا قمغم
ٟمًٌ٦م يمريػم ُمـ شمٚمؽ اًمٗملق إمم (هل اًمٌٞم٧م) يمل شم٘مٌؾ اًملواج؛ وم٘مهلل سمريقا ذم إُم٦م أن (هل اًمٌٞم٧م) هؿ ورصم٦م
اًمٜمٌقة سم٤مؾمؿ (ايُم٤مُم٦م) ،ويم٤من ًمٙمؾ وملىم٦م دقمقى خت٤مًمػ دقمقى اًمٗملق إظملى يمام ؾمٞم٠ميت.
وم٘مددهلل سمددهللأت شمٚمددؽ اًمددهللقم٤موى ذم طمٞمدد٤مة قمددكم سمددـ أيب ـم٤مًمدد٥م

 ،طمٞمدد٨م ادقمددك قمٌددهلل ا سمددـ ؾمددٌ٠م

اًمٞمٝمددقدي -اًمددذي شمٔمدد٤مهل سم٤ميؾم د م -أن قمٚمٞم د ً٤م هددق« :اإلفضضفش وعمدد٤م أراد قمددكم

إطملاىمددف صدد٤مح ُمددـ

سم٤مًمٕمًٙمل ُمٕمؽمو ً٤م قمغم إرادشمف شمٚمؽ ومٚمؿ يٛمٙمـ ُمـ ىميٚمف ،مم٤م ١ميمهلل قمٔمؿ طمجؿ اعم١ماُملة.
وؿد ذـر افـقبختل افشقعل (ت316 :هض)( ) أن ابـ شبل هق( :أول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٖمٚمق ...ويم٤من ممـ
أفمٝمل اًمٓمٕمـ قمغم أيب سمٙمل وقمٛمل وقمريامن واًمّمح٤مسم٦م وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ ،وؿول :إن ظؾقوً

أمره بذفؽ،

ؾلخذه ظع ؾسلفف ظـ ؿقفف هذا ؾلؿر بف ،ؾلمر بؼتؾف ،ومّم٤مح اًمٜم٤مس إًمٞمف٤ :م أُمػم اعم١مُمٜملم! أشم٘ميؾ رضم ً
هللقمق إمم طمٌٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م وإمم وٓ يؽ واًمؼماءة ُمـ أقمهللااؽ ،ومّمػمه إمم اعمهللااـ)( ).
وًم٘مهلل يمريلت اًمٗملق اعمٜميًٌ٦م إمم هل اًمٌٞم٧م طميك ل ٕمهلل أصح٤مب اًمٗملق واعم٘م٤مٓت ًيٓمٞمٕمقن
طمٍمه٤م؛ إذ ٓ ٙم٤مد ٛمقت ؿمخص ممـ ٟمًٌ٧م إًمٞمف ايُم٤مُم٦م طميك يٗملق أشمٌ٤مقمف إمم وملق ؿميك ًمٙمؾ
وملىم٦م قم٘مٞمهللة ودقمقى.
وؾمٜمٙميٗمل هٜم٤م سمذيمل هظمل اًمٗملق فمٝمقر ًا وهل اًميل طمهللصم٧م سمٕمهلل ُمقت هظمل إُم٤مم فم٤مهل قمٜمهللهؿ

( ) احلًـ سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمخيل ىم٤مل اًمزريمكم ( :وهق مـ أهؾ بغداد .كسبتف إػ جده (كقبخً) بضؿ افـضقن وؾتحفضو .مضـ ـتبضف
(ؾرق افشقعي  -ط) و (أراء وافديوكوت) ـبر مل يتؿف ) وأرخ وؾوتف بعوم ( 316هض ) إظالم 224/1 :

( )1وملق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمخيل (ص.)11 - 19:
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وهق« :ايسـ افعسؽريش ًمٚمهللًٓم٦م قمغم ُم٤م ؾمقاه.
وم٢من قمٚمامء اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ُمـ اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ىمهلل ذيملوا وملق اًمِمٞمٕم٦م واًميل شمٙم٤مد شميٕمهللى مخًلم
وملىم٦م.
وأُم٤م اًمٗملق اًميل طمهللصم٧م سمٕمهلل ُمقت احلًـ اًمٕمًٙملي وم٘مهلل سمٚمٖم٧م« :أرسمع قمنمة وملىم٦مش أوردهو
افـقبختل افشقعل اإلمومل ومل يذـر هلو أشامء ،وم٘م٤مل« :وم٤مومؽمق أصح٤مسمف سمٕمهلله أرسمع قمنمة وملىم٦م:
ؾػرؿي ؿوفً :إن احلًـ سمـ قمكم طمل ل ٛم٧م ،وإٟمام هق هم٤ما٥م وهق اًم٘م٤ماؿ ،وٓ جيقز أن ٛمقت
وٓ وًمهلل ًمف فم٤مهلٕ ،ن إرض ٓ ختٚمق ُمـ إُم٤مم..
وؿوفً افػرؿي افثوكقي :إن احلًـ سمـ قمكم ُم٤مت وقم٤مش سمٕمهلل ُمقشمف ،وهق اًم٘م٤ماؿ اعمٝمهلليٟٕ ،مٜم٤م رو ٜم٤م
أن ُمٕمٜمك اًم٘م٤ماؿ ،هق أن ٘مقم سمٕمهلل اعمقت ،و ٘مقم وٓ وًمهلل ًمفٕ ،ن ايُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م شمريٌ٧م ًمقًمهلله ،وٓ
أوص إمم أطمهلل ،وم ؿمؽ أٟمف اًم٘م٤ماؿ..
وؿوفً افػرؿي افثوفثي :إن احلًـ سمـ قمكم شمقذم  ،وايُم٤مم سمٕمهلله أظمقه ضمٕمٗمل وإًمٞمف أوص احلًـ..
ومٚمام ىمٞمؾ ًمف :إن احلًـ وضمٕمٗمل ُم٤م زآ ُميٝم٤مضمل ـ ُميّم٤مرُملم ُميٕم٤مد ـ ـمقل زُم٤مهنام ،وىمهلل وىمٗميؿ قمغم
صٜم٤ماع ضمٕمٗمل وؾمقء ُمٕم٤مذشمف ًمف ذم طمٞم٤مشمف ،وهلؿ ُمـ سمٕمهلل ووم٤مشمف ذم اىميً٤مم ُمقار ريف .ىم٤مًمقا :إٟمام ذًمؽ
سمٞمٜمٝمام ذم اًمٔم٤مهل ،وأُم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ ومٙم٤مٟم٤م ُمؽماوٞملم ُميّم٤مومٞملم ٓ ظم ف سمٞمٜمٝمام...
ىمقى إُم٤مُم٦م ضمٕمٗمل وأُم٤مل اًمٜم٤مس إًمٞمف ،قمكم سمـ اًمٓم٤مهل اخللاز ،ويم٤من ُميٙمٚم ًام حمج٤مضم ً٤م ،وأقم٤مٟميف
وممـ ّ
قمغم ذًمؽ أظم٧م اًمٗم٤مرس سمـ طم٤مشمؿ سمـ ُم٤مهق ف اًم٘مزو ٜمل.
وؿوفً افػرؿي افرابعي :إن ايُم٤مم سمٕمهلل احلًـ ضمٕمٗمل ،وإن ايُم٤مُم٦م ص٤مرت إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ أسمٞمف ٓ ُمـ
ىمٌؾ احلًـ ،وإن احلًـ يم٤من ُمهللقمٞم ً٤م سم٤مـم ًٕ ،ن ايُم٤مم ٓ ٛمقت طميك قيص و ٙمقن ًمف ظمٚمػ،
واحلًـ ىمهلل شمقذم وٓ وصٞم٦م ًمف وٓ وًمهلل ،وايُم٤مم ٓ ٙمقن ُمـ ٓ ظمٚمػ ًمف فم٤مهل ُمٕملوف ُمِم٤مر إًمٞمف،
يمام ٓ جيقز أن شمٙمقن ايُم٤مُم٦م ذم إظمق ـ سمٕمهلل احلًـ واحلًلم يمام ٟمص قمٚمٞمف ضمٕمٗمل.
وأمو افػرؿي اخلومسي :وم٢مهن٤م رضمٕم٧م إمم اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م حمٛمهلل سمـ قمكم أظمل احلًـ اعميقرم ذم طمٞم٤مة
أسمٞمف ،وأُم٤م احلًـ وضمٕمٗمل وم٢مهنام ادقمٞم٤م ُم٤م ل ٙمـ هلامٕ ،ن ضمٕمٗمل ًا ومٞمف ظمّم٤مل ُمذُمقُم٦م وهق هب٤م ُمِمٝمقر،
فم٤مهل اًمٗمًؼ وهمػم ص٤ماـ ٟمٗمًفُ ،مٕمٚمـ سم٤معمٕم٤ميص ،وُمريؾ هذا ٓ ّمٚمح ًمٚمِمٝم٤مدة قمغم درهؿ ،ومٙمٞمػ
ّمٚمح عم٘م٤مم اًمٜمٌل ؟
وأُم٤م احلًـ ومٚم٘مهلل شمقذم وٓ قم٘م٥م ًمف.
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وؿوفً افػرؿي افسودشي :إن ًمٚمحًـ سمـ قمكم اسمٜم ً٤م ؾمامه حمٛمهلل ًا ،ووًمهلل ىمٌؾ ووم٤مشمف سمًٜملم ،وزقمٛمقا أٟمف
ُمًيقر ٓ ُ لى ،ظم٤ماػ ُمـ ضمٕمٗمل.
وؿوفً افػرؿي افسوبعي :سمؾ وًمهلل سمٕمهلل ووم٤مشمف سمريامٟمٞم٦م أؿمٝمل ،وإن اًمذ ـ ادقمقا ًمف وًمهلل ًا ذم طمٞم٤مشمف
يم٤مذسمقن ُمٌٓمٚمقن ذم دقمقاهؿ؛ ٕن ذًمؽ ًمق يم٤من ل خيػ همػمه ،وًمٙمٜمف ُم٣م ول ُ ٕملف ًمف وًمهلل ،وٓ جيقز
أن خيٗمك ذًمؽ ،وىمهلل يم٤من احلٌؾ ومٞمام ُم٣م ىم٤ما ًام فم٤مهل ًا صم٤مسمي ً٤م قمٜمهلل اًمًٚمٓم٤من وقمٜمهلل ؾم٤مال اًمٜم٤مس ،واُميٜمع ُمـ
ىمًٛم٦م ُمػماصمف ُمـ أضمؾ ذًمؽ طميك سمٓمؾ ذًمؽ قمٜمهلل اًمًٚمٓم٤من وظمٗمل أُمله ،وم٘مهلل وًمهلل ًمف اسمـ سمٕمهلل ووم٤مة أسمٞمف
سمريامٟمٞم٦م أؿمٝمل ،وىمهلل يم٤من أُمل أن ُ ًٛمك حمٛمهلل ًا ،وأوص سمذًمؽ ،وهق ُمًيقر ٓ ُ لى.
وؿوفً افػرؿي افثومـي :إٟمف ٓ وًمهلل ًمٚمحًـ أص ً؛ ٕٟم٤م ىمهلل اُميحٜم٤م ذًمؽ وـمٚمٌٜم٤مه سمٙمؾ وضمف ومٚمؿ
ٟمجهلله ،وًمق ضم٤مز ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ذم ُمريؾ احلًـ وىمهلل شمقذم وٓ وًمهلل ًمف أن ًمف وًمهلل ًا ظمٗمٞم٤مً ،جل٤مز ُمريؾ هذه
اًمهللقمقى ذم يمؾ ُمٞم٧م ُمـ همػم ظمٚمػ ،وجل٤مز ُمريؾ ذًمؽ ذم اًمٜمٌل  أن ُ ٘م٤مل :ظمٚمػ اسمٜم ً٤م ٟمٌٞم ً٤م رؾمقًٓ.
ويمذًمؽ ذم قمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل أٟمف ظمٚمػ اسمٜم ً٤م ،وأن أسم٤م احلًـ اًملو٤م

ظمٚمػ صم صم٦م سمٜملم

همػم أيب ضمٕمٗمل أطمهللهؿ ايُم٤ممٕ ،ن جملء اخلؼم سمقوم٤مة احلًـ سم قم٘م٥م يمٛمجلء اخلؼم سم٠من اًمٜمٌل  ل
خيٚمػ ذيمل ًا ُمـ صٚمٌف ،وٓ ظمٚمػ قمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗمل اسمٜم ً٤م ،وٓ يم٤من ًمٚملو٤م أرسمٕم٦م سمٜملم .وم٤مًمقًمهلل ىمهلل سمٓمؾ ٓ
حم٤مًم٦م ،وًمٙمـ هٜم٤مك طمٌؾ ىم٤ماؿ ىمهلل صح ذم ه ٦م ًمف وؾميٚمهلل ذيمل ًا إُم٤مُم ً٤م ُميك ُم٤م وًمهللت ،وم٢مٟمف ٓ جيقز أن
ٛميض ايُم٤مم وٓ ظمٚمػ ًمف ،وميٌٓمؾ ايُم٤مُم٦م وختٚمق إرض ُمـ احلج٦م.
واطمي٩م أصح٤مب اًمقًمهلل قمغم ه١مٓء ،وم٘م٤مًمقا :أٟمٙملشمؿ قمٚمٞمٜم٤م أُمل ًا ىمٚميؿ سمٛمريٚمف ،صمؿ ل شم٘مٜمٕمقا سمذًمؽ
طميك أوٗميؿ إًمٞمف ُم٤م شمٜمٙمله اًمٕم٘مقل ،ىمٚميؿ :إن هٜم٤مك طمٌ ً ىم٤ما ًام ،وم٢من يمٜميؿ اضميٝمهللشمؿ ذم ـمٚم٥م اًمقًمهلل ومٚمؿ
دمهللوه وم٠مٟمٙملمتقه ًمذًمؽ ،وم٘مهلل ـمٚمٌٜم٤م ُمٕملوم٦م احلٌؾ وشمّمحٞمحف أؿمهلل ُمـ ـمٚمٌٙمؿ ،واضميٝمهللٟم٤م ومٞمف أؿمهلل ُمـ
اضميٝم٤مديمؿ ،وم٤مؾمي٘مّمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ هم٤م ٦م آؾمي٘مّم٤مء ومٚمؿ ٟمجهلله ،ومٜمحـ ذم اًمقًمهلل أصهللق ُمٜمٙمؿ؛ ٕٟمف ىمهلل
جيقز ذم اًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مدة واًميٕم٤مرف ،أن ٙمقن ًمٚملضمؾ وًمهلل ُمًيقر ٓ ٕملف ذم اًمٔم٤مهل و ٔمٝمل سمٕمهلل ذًمؽ
و ّمح ٟمًٌف ،وإُمل اًمذي ادقمٞميٛمقه ُمٜمٙمل وؿمٜمٞمعٜ ،مٙمله قم٘مؾ يمؾ قم٤مىمؾ ،و هللومٕمف اًميٕم٤مرف واًمٕم٤مدة،
ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ يمريلة اًملوا ٤مت اًمّمحٞمح٦م قمـ إاٛم٦م اًمّم٤مدىملم أن احلٌؾ ٓ ٙمقن أيمريل ُمـ شمًٕم٦م أؿمٝمل،
وىمهلل ُم٣م ًمٚمحٌؾ اًمذي ادقمٞميٛمقه ؾمٜمقن ،وإٟمٙمؿ قمغم ىمقًمٙمؿ سم صح٦م وٓ سمٞمّٜم٦م.
وؿوفً افػرؿي افتوشعي :إن احلًـ سمـ قمكم ىمهلل صح٧م ووم٤مة أسمٞمف وضمهلله وؾم٤مال هسم٤ماف

 ،ومٙمام

صح٧م ووم٤مهتؿ سم٤مخلؼم اًمذي ٓ ٙمذب ُمريٚمف ،ومٙمذًمؽ صح أٟمف ٓ إُم٤مم سمٕمهلل احلًـ ...وإرض اًمٞمقم

وكدو ٛكتاب بسا ٚٞآه البٗت

27

سم طمج٦م إٓ أن ِم٤مء ا  ،ومٞمٌٕم٨م اًم٘م٤ماؿ ُمـ هل حمٛمهلل  ، ومٞمحٞمل إرض سمٕمهلل ُمقهت٤م ،يمام سمٕم٨م حمٛمهلل
 طملم ومؽمة ُمـ اًملؾمؾ.
وؿوفً افػرؿي افعوذة :إن أسم٤م ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ قمكم يم٤من اعمٞم٧م ذم طمٞم٤مة أسمٞمف ،وهق اًمذي يم٤من ايُم٤مم
سمقصٞم٦م ُمـ أسمٞمف ،صمؿ أوص هق إمم هم م ًمف صٖمػم يم٤من ذم ظمهللُميف ُ٘م٤مل ًمفٟ :مٗمٞمس ،صمؿ سمٕمهلل ُمقشمف ٟم٘مؾ هذا
اًمٖم م اًمقصٞم٦م إمم ضمٕمٗمل.
وؿوفً افػرؿي ايوديي ظؼة :ىمهلل اؿميٌف قمٚمٞمٜم٤م إُمل ،وٓ ٟمهللري ُمـ هق ايُم٤مم ،وأن إرض ٓ
ختٚمق ُمـ طمج٦م  ،ومٜميقىمػ وٓ ٟم٘مهللم قمغم رء طميك ّمح ًمٜم٤م إُمل و يٌلم.
وؿوفً افػرؿي افثوكقي ظؼة وهؿ اإلمومقيً :مٞمس اًم٘مقل يمام ىم٤مل ه١مٓء ،سمؾ ٓ جيقز أن ختٚمق
إرض ُمـ طمج٦م ،وًمق ظمٚم٧م ًمً٤مظم٧م إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ،وأُم٤م هق ظم٤ماػ ُمًيقر سمًؽم ا ٓ جيقز
ذيمل اؾمٛمف وٓ اًمً١مال قمـ ُمٙم٤مٟمف ،وًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م اًمٌح٨م قمـ أُمله ،سمؾ اًمٌح٨م قمـ ذًمؽ وـمٚمٌف طملام.
وؿوفً افػرؿي افثوفثي ظؼة :إن احلًـ سمـ قمكم شمقذم ،وأٟمف يم٤من ايُم٤مم سمٕمهلل أسمٞمف ،وأن ضمٕمٗمل سمـ
قمكم ايُم٤مم سمٕمهلله ،يمام يم٤من ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل إُم٤مُم ً٤م سمٕمهلل قمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗملً ،مٚمخؼم اًمذي روي أن ايُم٤مُم٦م
ذم إيمؼم ُمـ وًمهلل ايُم٤مم إذا ُم٣م ،وأن اخلؼم اًمذي روي قمـ اًمّم٤مدق
أظمق ـ سمٕمهلل احلًـ واحلًلم

أن ايُم٤مُم٦م ٓ شمٙمقن ذم

صحٞمح ٓ جيقز همػمه ،وإٟمام ذًمؽ إذا يم٤من ًمٚماميض ظمٚمػ ُمـ صٚمٌف،

وم٢مٟمف ٓ ختلج ُمٜمف إمم أظمٞمف ،سمؾ شمريٌ٧م ذم ظمٚمٗمف ،وإذا شمقذم وٓ ظمٚمػ ًمف رضمٕم٧م إمم أظمٞمف ضورة؛ ٕن
هذا ُمٕمٜمك احلهلل ٨م قمٜمهللهؿ .ويمذًم ؽ ىم٤مًمقا ذم احلهلل ٨م اًمذي روي أن ايُم٤مم ٓ ٖمًٚمف إٓ إُم٤مم ،وأن
هذا قمٜمهللهؿ صحٞمح ٓ جيقز همػمه ،وأىملوا أن ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل

همًٚمف ُمقؾمك ،وادقمقا أن قمٌهلل ا

أُمله سمذًمؽٟٕ ،مف يم٤من ايُم٤مم سمٕمهلله ،وإن ضم٤مز أن ٓ ُ ٖمًٚمف؛ ٕٟمف إُم٤مم ص٤مُم٧م ذم طمية قمٌهلل ا .
ومٝم١مٓء اًمٗمٓمحٞم٦م اخلٚمص اًمذ ـ جيٞمزون ايُم٤مُم٦م ذم أظمق ـ ،إذا ل ٙمـ إيمؼم ُمٜمٝمام ظمٚمػ وًمهلل ًا
وايُم٤مم قمٜمهللهؿ ضمٕمٗمل سمـ قمكم ،قمغم هذا اًمي٠مو ؾ ضورة.
وأمو افػرؿي افرابعي ظؼة ،ؾؼوفً :إن ايُم٤مم سمٕمهلله اسمٜمف حمٛمهلل ،وهق اعمٜمئمل ،همػم أٟمف ُم٤مت،
وضمقراش( ).
ً
وؾمٞمجلء و ٘مقم سم٤مًمًٞمػ ،وؾمٞمٛمأل إرض ىمًٓم ً٤م وقمهللًٓ يمام ُمٚمئ٧م فمٚم ًام
هذه هل اًمٗملق اًميل اومؽمىم٧م إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م سمٕمهلل ُمقت احلًـ اًمٕمًٙملي وهل أووح

( ) اٟميٝمك ُمٚمخّم ً٤م ُمـ وملق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمخيل (ص1:
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دًمٞمؾ قمغم قمهللم وضمقد دًمٞمؾ سملم قمغم ايُم٤مُم٦م ،وُم٤م يم٤من ا ً مٞمٙمٚمػ اًمٜم٤مس آٟم٘مٞم٤مد يُم٤مُم٦م صمؿ ٓ
ٔمٝمله٤م وٓ ٌٞمٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس.
يمام أن هذا اًمٕمهللد ُمـ اًمٗملق حيٛمؾ يمريػم ًا ُمـ اًمهللٓاؾ قمغم وضمقد ُمـ ٖمذي هذه اًمٕم٘م٤ماهلل اًمٌ٤مـمٚم٦م
وحيلض قمٚمٞمٝم٤م.
ؿول ابـ حزم

(ت456:هض)( )( :وإصؾ ذم أيمريل ظملوج هذه اًمٓمقااػ قمـ د ٤مٟم٦م ايؾم م

أن اًمٗملس يم٤مٟمقا ُمـ ؾمٕم٦م اعمٚمؽ وقمٚمق اًمٞمهلل قمغم مجٞمع إُمؿ وضم ًم٦م اخلٓمػم ذم أٟمٗمًٝمؿ ،طميك أهنؿ
يم٤مٟمقا ًٛمقن أٟمٗمًٝمؿ إطملار وإسمٜم٤مء ،ويم٤مٟمقا ٕمهللون ؾم٤مال اًمٜم٤مس قمٌٞمهلل ًا هلؿ ،ومٚمام اُميحٜمقا سمزوال
اًمهللوًم٦م قمٜمٝمؿ قمغم أ هللي اًمٕملب ويم٤مٟم٧م اًمٕملب أىمؾ إُمؿ قمٜمهلل اًمٗملس ظمٓمل ًا شمٕم٤مفمٛمٝمؿ إُمل
وشمْم٤مقمٗم٧م ًمهللهيؿ اعمّمٞمٌ٦م وراُمقا يمٞمهلل ايؾم م سم٤معمح٤مرسم٦م ذم أوىم٤مت ؿميك ،ومٗمل يمؾ ذًمؽ ٔمٝمل ا
احلؼ ،ويم٤من ُمـ ىم٤ماٛميٝمؿ ؾمي٘م٤مده واؾمي٤مؾمٞمس واعم٘مٜمع وسم٤مسمؽ وهمػمهؿ ،ىمٌؾ :ه١مٓء رام ذًمؽ قمامر
اعمٚم٘م٥م سمخهللاش وأسمق ؾمٚمؿ اًمناج وملأوا أن يمٞمهلله قمغم احلٞمٚم٦م أٟمجع ،وم٠مفمٝمل ىمقم ُمٜمٝمؿ ايؾم م
واؾميامًمقا أهؾ اًميِمٞمع سم٢مفمٝم٤مر حمٌ٦م أهؾ سمٞم٧م رؾمقل ا ^ واؾميِمٜم٤مع فمٚمؿ قمكم

صمؿ ؾمٚمٙمقا هبؿ

ُمً٤مًمؽ ؿميك طميك أظملضمقهؿ قمـ ايؾم م)( ).
إكؽور بعض افشقعي ادعوسيـ حصقل افتػرق!
هذا اخل ف – يمام ؾمٌؼ – ذيمله اًمٜمقسمخيل واًم٘مٛمل اًمِمٞمٕمٞم٤من اًمٚمذان قم٤مؿم٤م أواظمل اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م
وأوااؾ اًم٘ملن اًملاسمع ،وىمهلل ٟم٘مؾ قمٜمٝمام قمٚمامء اًمًٜم٦م ،وممـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمام« :اًمِمٝملؾمي٤مينش (ت911 :هد)( ) ذم
يمي٤مسمف «اعمٚمؾ واًمٜمحؾش.

( ) هق ايُم٤مم أسمق حمٛمهلل قمكم سمـ أمحهلل سمـ ؾمدٕمٞمهلل ،اعمِمدٝمقر سمد٤مسمـ طمدزم ،وم٘مٞمدف طمد٤مومظ ُمديٙمٚمؿ أد د٥م ،صد٤مطم٥م اًميّمد٤مٟمٞمػ
اًمِمٝمػمة أسملزه٤م :اعمحغم ،واي ّم٤مل إمم ومٝمؿ يمي٤مب اخلّم٤مل ،واًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾٜ .مٔمل :ؾمػم أقمد م
اًمٜمٌ ء (.) 11/ 1
( )1اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ (  )911/ـمٌٕم٦م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب ط. .
( )9هق حمٛمهلل سمـ قمٌهلل اًمٙمل ؿ اًمِمٝملؾمي٤مينُ ،مـ ؿمٞمقخ أهؾ اًمٙم م ،يم٤من ُمِميٖم ً سم٤مًمٗمٚمًٗم٦مُ ،ميخٌٓم ً٤م ذم آقمي٘م٤مد ،يم٤مٟمد٧م
وٓدشمف ؾمٜم٦م (199هد) .اٟمٔمل :ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء ( ،)119/11إقم م ًمٚمزريمكم (.)1 9/1
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ثؿ يليت ظبد ايسغ ذف افديـ ادقشقى(ت1377:هض) ( ) أحد ظؾامء افشقعي ادعوسيـ افذيـ
يـودون بوفتؼريى ويتفؿ أهؾ افسـي بوفؽذب دم دظقى اؾساق افشقعي اإلمومقي بعد افعسؽري ،ؾقؼقل
وهق يتحومؾ ظذ أهؾ افسـي:
«اًم٘مًؿ اًملاسمع :مج٤مقم٦م ىمهلل اقميٛمهللوا ذم ٟم٘مؾ شمٚمؽ اًمهللواهل واًمٓم٤مُم٤مت قمـ اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمـ شم٘مهللُمٝمؿ
ُمـ قمٚمامء ؾمٚمٗمٝمؿ ،إذ رأوهؿ ٜم٘مٚمقن ؿمٞمئ ً٤م ومٜم٘مٚمقه ووضمهللوا أصمل ًا وم٤مشمٌٕمقه ،وًمق رضمٕمقا ذم ُمٕملوم٦م أىمقال
ايُم٤مُمٞم٦م إمم قمٚماماٝمؿ وأظمذوا ُمذهٌٝمؿ ذم إصقل واًمٗملوع ُمـ ُم١مًمٗم٤مهتؿً ،مٙم٤من أىملب إمم اًميريٌ٧م
واًمقرع ،وُم٤م أدري يمٞمػ ٟمٌذوا ذم هذا اعم٘م٤مم يمي٥م ايُم٤مُمٞم٦م قمغم يمريلهت٤م واٟميِم٤مره٤م ،واقميٛمهللوا قمغم ٟم٘مؾ
أقمهللااٝمؿ اعملضمٗملم وظمّماماٝمؿ اعمج٤مزوملم اًمذ ـ حتٙمٛمقا ذم شمْمٚمٞمٚمٝمؿ ،وؾمٚم٘مقهؿ سم٠مًمًٜم٦م آومؽماء؟
وهذا ظك ٓ يصغك ؾقف إػ مـ يرشؾ كؼؾف إرشول افؽذابغ ،أو يطؾؼ ـالمف إضالق ادؿقهغ،
حتك يرصدكو إػ ادلخذ ،ويدفـو ظذ ادستـد ،وؿد ضبع دم أموــ م ـ ؾورس واهلـد أفقف مـ مصـػوت
أاحوبـو دم افػؼف وايديٌ وافؽالم وافعؼوئد وافتػسر وإاقل وإوراد وإذـور وافسؾقك
وإخالق ،ؾؾقطؾبفو مـ أراد آشتبصور ،وٓ يعقل ظذ ـتى ادفقفغ افذيـ بثقا روح افبغضوء دم
جسؿ ادسؾؿغ ،وكؼؾقا ظـ افشقعي ـؾ إؾؽ مبغ ،وإفقؽ مـف مو ظؼد افػصؾ فذـره.)....
إػ أن ؿول:
(وٟمً٩م قمغم ُمٜمقاًمف ذم هب٧م ايُم٤مُمٞم٦م مج٤مقم٦م يمريػمونُ ،مٜمٝمؿ :اًمِمٝملؾمي٤مين ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ؛ إذ
أحلؼ هبؿ يمؾ ُمًيٝمجـ ،وأًمّمؼ ومٞمٝمؿ يمؾ ىمٌٞمح ،ذيمل أهنؿ اومؽمىمقا سمٕمهلل ايُم٤مم أيب حمٛمهلل احلًـ
اًمٕمًٙملي إطمهللى قمنمة وملىم٦م ،وار يعؾؿ أهنؿ مل يػسؿقا دم أاقل افديـ أو رء مـ افعؼوئد ،وإٟمام
أراد سميٗملىمٝمؿ إـمٗم٤مء ٟمقرهؿ ،وًمٞميف أؾمٜمهلل ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إىم٤مو ؾ اًميل ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ شمٚمؽ اًمٗملق إمم يمي٤مب يغم أو
ؿمخص ظمٚم٘مف ا شمٕم٤ممم ،وًمٞميف أظمؼمٟم٤م قمـ سم د واطمهللة ُمـ شمٚمؽ اًمٗملق أو زُم٤مهن٤م أو اؾمٛمٝم٤م ،وم٢مٟمف ىم٤مل:
وًمٞمس هلؿ أًم٘م٤مب ُمِمٝمقرة وًمٙمٜم٤م ٟمذيمل أىم٤مو ٚمٝمؿ ،سم٤م قمٚمٞمؽ هؾ ؾمٛمٕم٧م سمٗملق ُميخ٤مصٛم٦م وٟمحؾ
هراؤه٤م ُميٕم٤مريم٦م ٓ ٕملف هلؿ ذم إطمٞم٤مء وإُمقات رضمؾ وٓ اُملأة وٓ قضمهلل ذم اخل٤مرج هلؿ ُمًٛمك

( ) هق قمٌهلل احلًلم ذف اًمهلل ـ ،وًمهلل ذم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ؾمٜم٦م ( 131هد)ً ،مف ُم١مًمٗم٤مت يمريػمةُ ،مٜمٝمد٤م :اعملاضمٕمد٤مت ،واًمٗمّمدقل
اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م ،وأضمقسم٦م ُمً٤ماؾ ُمقؾمك ضم٤مر ا .دومـ ذم اًمٜمجػ سم٤مًمٕملاق.
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وٓ اؾمؿ؟ش( ).
وٟمحـ ٓ ٟمهللري قمـ ؾمامطميف :هؾ اـمٚمع قمغم يمي٥م ؾمٚمٗمف هذه اًميل ٟم٘مٚمٜم٤م ؿمٝم٤مدهت٤م ىمٌؾ أن يٝمؿ
أظمل ـ أم ٓ؟!
ؾنن اضؾع ؾؼد ظؾؿ ومو ـون فف أن يـؽر إذ افؽتى مطبقظي وافـوس يؼرؤون.
وإن ل ٙمـ اـمٚمع ومٚمٞمس ًمف أن ٜمٙمل ؿمٞمئ ً٤م ًمٞمس ًمهلل ف قمٜمف قمٚمؿ؛ إذ ًمٞمس هذا ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٚمامء.
وهلذا وم٢من هذا اًمّمٜمٞمع ُمٜمف ىمهلل أؾم٘مط ُمٙم٤مٟميف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وأُم٤مٟميف اًمٜم٘مهلل ٦م وم

قصمؼ سم٠مي ىمقل ٘مقًمف سمٕمهلل

ذًمؽ طميك ي٠ميمهلل ُمـ صحيف.
إن إٟمٙم٤مر احل٘م٤ماؼ ًمٞمس ـمل ٘م ً٤م إمم مجع اًمٙمٚمٛم٦م وشمّمحٞمح اعمقاىمػ.
إن اًمٓمل ؼ اًمّمحٞمح هق آقمؽماف سم٤محل٘مٞم٘م٦م صمؿ قم ضمٝم٤م ٓ اعمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمٝم٤م وإٟمٙم٤مره٤م.
ومٝمق زقمؿ أن اًمِمٝملؾمي٤مين ىمهلل يمذب قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٨م زقمؿ أهنؿ اومؽمىمقا إمم إطمهللى قمنمة وملىم٦م وهؿ ل
خييٚمٗمقا ،صمؿ ٘مقل( :وار يعؾؿ أهنؿ مل خيتؾػقا )...إًمل يم ُمف.
وهذه ـم٤مُم٦م يمؼمى إذ ٟمً٥م إمم ا  أٟمف ٕمٚمؿ أهنؿ ل خييٚمٗمقا!!
وه٤م ٟمحـ قم َِٚم ْٛمٜمَ٤م وٟمحـ قمٌ٤مد ضمٝمٚم٦م أُم٤مم رب اًمٕم٤معملم ،ومٝمؾ ٚمٞمؼ سمف أن ٜمً٥م اجلٝمؾ هبذه احل٘م٤ماؼ
ًملب اًمٕم٤معملم؟!
ًمٞميف ىم٤مل :إٟمٜمل ٓ أقمٚمؿ ،أُم٤م أن ٜمً٥م قمهللم اًمٕمٚمؿ إمم ا  ومٝمذا اوميئ٤مت قمغم رب اًمٕم٤معملم اًمذي
ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ؾمٌح٤مٟمف.
وأُم٤م طم٘مٞم٘م٦م آظمي ف ومٜمحـ ٟم٘مقل ًمًٕم٤مدشمف :هذه اًمِمٝم٤مدة سم٤مٓظمي ف ذيمله٤م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ
اًمِمٝملؾمي٤مين ،وذيملوه٤م دون ذيمل أؾمامء  -يمام شم٘مهللم  -وقمهللدوه٤م أيمريل مم٤م ذيمله اًمِمٝملؾمي٤مين ،وم٢مُم٤م أن
ٙمقن قمٚمامؤيمؿ ص٤مدىملم ومٝمذا ٙمذ سمؽ ،وإُم٤م أن ٙمقٟمقا يم٤مذسملم وم٤مًمٙمذب ضم٤مء ُمٜمٙمؿ وأهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمف
سملهء.
وذف اًمهلل ـ هذا ىمهلل ُمأل يمي٤مسمف اًمذي ل هلل أن جيٛمع سمف إُم٦م ُمـ ُمريؾ هذا اًم٘مقل ،وؾمٞم٠ميت ٟمامذج
ُمٜمف مم٤م يٕمج٥م ُمـ ضملأشمف قمغم إٟمٙم٤مر احل٘م٤ماؼ واهت٤مم أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مٓومؽماء قمغم اًمِمٞمٕم٦م.
وأُم٤م ىمقًمف( :وهذا ظك ٓ يصغ ك ؾقف إػ مـ يرشؾ كؼؾف إرشول افؽذابغ أو يطؾؼ ـالمف إضالق

( ) اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م ًمٚمًٞمهلل ذف اًمهلل ـ (ص.) 91:
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ادؿقهغ ،حتك يرصدكو إػ ادلخذ ويدفـو ظذ ادستـد) ومٜمحـ ٟم٘مقل ًمفٟ :محـ أطمؼ سم٘مقل هذا اًمٙم م
ُمٜمؽ ،وم٘مهلل دًمٚمٜم٤مك قمغم ُم٠مظمذٟم٤م ،وًمقٓ أن يمي٥م أصح٤مسمؽ ـمٌٕم٧م عم٤م اٟمٙمِمٗم٧م احل٘مٞم٘م٦م.
وقمقد ًا قمغم سمهللء ومٜم٘مقل :هذه هل اًمٗملق وهذه قم٘م٤ماهلله٤م ذم أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞمس هل٤م و٤مسمط وٓ سمله٤من،
ويمؾ وملىم٦م شم٘مقل ُم٤م ٓ قمٚمؿ هل٤م سمف ،ومٛمـ أ ـ أشم٧م هذه إىمقال اًمٌ٤مـمٚم٦م اًميل ٟمًٌ٧م إمم هل اًمٌٞم٧م وهؿ
ُمٜمٝم٤م سملهء؟!
إهن٤م اعم١ماُملة اخلٗمٞم٦م ،واحللب اعمًٕمقرة هلذا اًمهلل ـ ،واًمًٕمل إمم شمٗمل ؼ أهٚمف سمٛمريؾ هذه اًمهللقم٤موى
اًمٌ٤مـمٚم٦م.
صمؿ إن مجٞمع هذه اًمٗملق شم٘مل ٌ ً٤م ىمهلل اٟمهللصملت ول ٌؼ إٓ اًمٗملىم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م قمنمة ،واًميل قملومد٧م ومدٞمام سمٕمدهلل
سمدد« :آثـضل ظؼضييش طمٞمد٨م اؾمديٓم٤مع قمٚمامؤهد٤م أن خييٚم٘مددقا هلدؿ ُمدـ اًمٙميد٥م واًملوا د٤مت ُمد٤م حيد٤مومظ قمددغم
اؾميٛملارهؿ ،وذم ُم٘مهللُميٝمؿ اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمدي اًمّمدهللوق إب (ت913:هدد)( ) ،وحمٛمدهلل سمدـ
ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل (ت913:هد) :يمام ؿمٝمهلل سمذًمؽ أطمهلل قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ.
وم٘مهلل ذيمل اعمحهللث اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس طمًلم اعمهللرد اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال شمٕم٘مٞمٌ ً٤م قمغم طمهلل ٨م اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل
قمنم أن اًمِمٞمٕم٦م إوااؾ ل ٙمقٟمقا قًمقٟمف اهيامُم ً٤م؛ ٓقمي٘م٤مدهؿ سم٤مؾميٛملار ايُم٤مُم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م..
ثؿ ؿول « :إن أول ُمـ ـملح ُمً٠مًم٦م آصمٜمل قمنم ُمـ ُم١مًمٗمل اًمِمٞمٕم٦م مه٤م اعمحهللصم٤من اًمٙمٌػمان :قمكم سمـ
سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل( ) وحمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل( ) اًمٚمذان قم٤مؿم٤م أواظمل ُملطمٚم٦م اًمٖمٞمٌ٦م اًمّمٖملى وُم٤مشم٤م ذم
أواظمله٤م قم٤مُمل 913 - 911( :هد).
ثؿ يستطرد اددرد ،ؾقؼقل« :ويؼقل ظع ابـ بوبقيف افؼؿل دم مؼدمي ـتوبضف (اإلمومضي وافتبكضة):

( ) هق قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمق ف أسمدق احلًدـ اًم٘مٛمدلٕ ،مدلف سمدلم اعميد٠مظمل ـ سم٤مًمّمدهللوق إول أو اًمّمدهللوق
إب.شمقذم ؾمٜم٦م (913هد) اٟمٔمل:رضم٤مل اًمٜمج٤مر(ص ،)19 :واًمٗمٝملؾم٧م ًمٚمٓمقد(ص.)199:
( )1هق أسمق ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛملُ ،مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًملاسمع اهلجلي ،وًمدهلل
ؾمٜم٦م (919هد) شم٘مل ٌ ً٤م وشمدقذم ؾمدٜم٦م ( 91هدد)ٜ ،مٔمدل :ـملاادػ اعم٘مد٤مل ( ،)9 9 – 911/1اًمٗمٝملؾمد٧م (ص- 99:
 ،) 99رضم٤مل اًمٜمج٤مر (ص ،)911 ،19 :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)11/ 1
( )9هق حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمل اًمٙمٚمٞمٜملُ ،مـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م ،شمقذم سمٌٖمهللاد ؾمٜم٦م ( 913هد)ً ،مف ُمدـ
اًمٙمي٥م :يمي٤مب اًمٙم٤مذم ذم قمٚمقم اًمهلل ـ ،واًملد قمغم اًم٘ملاُمٓمد٦م ،ويميد٤مب اًملضمد٤مل ،ورؾمد٤ماؾ إاٛمد٦م ،اٟمٔمدل :اًمٗمٝملؾمد٧م
ًمٚمٓمقد (ص ،) 99- 99:روو٤مت اجلٜم٤مت (ص ،)991-991شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل (.)111-11 /9
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إٟمف عم٤م وضمهلل يمريػم ًا ُمـ ؿمٞمٕم٦م زُم٤مٟمف ٕمؽمهيؿ اًمِمؽ ذم أؾمس اعمذه٥م احلؼ ،وم٢مٟمف أ ًَّمػ هذا اًمٙميد٤مب اًمدذي
شمٕملم قمهللد إاٛم٦م قمغم وضمف اًمهللىم٦م؛ ًمٙمدل ٓمٛمدئـ اًمِمدٞمٕم٦م أن ُمدذهٌٝمؿ هدق
وٛمٜمف سمٕمض إطم٤مد ٨م اًميل ِّ
اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ!!
ومٞمام أوملد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم ومّم ً ًمٚملوا ٤مت اًميل شمذيمل أن إاٛم٦م اصمٜم٤م قمنمُ ،مع أن هذا اًمٗمّمؾ ل
٘مع ذم ُمٙم٤مٟمف اعمٜم٤مؾم٥م ،ويبدو وـلكف أيؼ بوفؽتوب بعد شـقات ربام مـ ؿبؾ ادمفػ كػسف!!ش( ).
ومٞم٘ملر هذا اعمحهللث اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس أن قمٚمامء شمٚمؽ اعملطمٚم٦م ؾم٤مرقمقا سمقوع اًملوا ٤مت ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م
قمغم قم٘م٤ماهلل اًمٓم٤ماٗم٦م ،وا طمًٞم٥م يمؾ ٍ
ُمٗمؽم.
إشؾقب افرابع :وضع افروايوت افرسيي:
هذا هق إؾمٚمقب اًملاسمع ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م طملب اًمهلل ـ ،وم٘مهلل قمٛمهللت ـم٤ماٗم٦م ممـ أفمٝمل ايؾم م إمم
ووع اًملوا ٤مت وٟمًٌيٝم٤م إمم اًمٜمٌل ^ أو إمم هل سمٞميف.
ومام قمٛمٚمف هذان اًمٕم٤معم٤من اًمً٤مسم٘م٤من ُم٤م هق إٓ ىمٓملة ذم سمحل اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.
وهذا أٟمٛمقذج ٌلم اجللأة ذم ووع اًملوا ٤مت ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اعمذه٥م وًمق سم٤مًمٌ٤مـمؾ.
وهٜم٤مك قمنمات اًملواة اهتٛمقا سم٤مًمٙمذب قمغم إاٛم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ طمدذر ُمدٜمٝمؿ إاٛمد٦م أٟمٗمًدٝمؿ وُمدٜمٝمؿ
ُمـ ذيمله اًمٕمٚمامء  -وؾمٞم٠ميت ٟمامذج ذم ؿمٙم٤موى أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ أشمٌ٤مقمٝمؿ سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم .-
وىمهلل اشمٌع ه١مٓء اًمقو٤مقمقن صٜمع اًملوا ٤مت وٟمًٌيٝم٤م إمم هل اًمٌٞم٧م قمغم ُمٜمٝم٩م ُملشم٥م.
ومّمٜمٕمقا روا ٤مت شمزقمؿ أن هٜم٤مك أاٛم٦م ُمٜمّمقسملم ُمـ ا  يٚم٘مك اًمهلل ـ ُمٜمٝمؿ.
صمؿ صٜمٕمقا روا ٤مت زقمٛمقا ومٞمٝم٤م أهنؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من.
صمؿ صٜمٕمقا روا ٤مت زقمٛمقا ومٞمٝم٤م أٟمف ٠مشمٞمٝمؿ اًمٕمٚمؿ سمهللون ُمٕمٚمؿ وأهنؿ نمدقمقن يمدام نمدع اًمٜمٌدل^
وأن اًمهلل ـ ٓ ١مظمذ إٓ ُمٜمٝمؿ.
صمؿ ٟمًٌ٧م إًمٞمٝمؿ هٓف اًملوا ٤مت  -وؾمٞم٠ميت ٟمامذج ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌح٨م ددد
صمؿ ضملطم٧م اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ ٟم٘مٚمقا اًمهلل ـ قمـ اًمٜمٌل^ ًميحقل سملم اًمٜم٤مس وؾمٜميف^.
وهٜم٤م ظم هلؿ اجلق ًمٞمْمٕمقا شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شمٗمّمؾ إُم٦م قمـ د ٜمٝم٤م.
هذا ُمٚمخص ذًمؽ اًمؽمشمٞم٥م.

( ) واٟمٔمل :شمٓمقر اعمٌ٤مين اًمٗمٙمل ٦م ًمٚميِمٞمع ذم اًم٘ملون اًمري صم٦م إومم (ص.) 91 - 99:

وكدو ٛكتاب بسا ٚٞآه البٗت

33

سمٞمٜمام أوًمئؽ إاٛمد٦م ُمدـ هل اًمٌٞمد٧م ل ٕمؽمومدقا سميٚمدؽ اًمدهللقم٤موى ،ويمد٤مٟمقا ٙمدذسمقن أوًمئدؽ اعمٗمدؽم ـ
و ٜمٙملون قمٚمٞمٝمؿ دقمقاهؿ ومٞمٝمؿ أهنؿ أوصٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن.
وىمهلل يم٤من أوًمئؽ إظمٞم٤مر ُمـ هل اًمٌٞم٧م ٕمٞمِمقن ذم وؾمط أهؾ اًمًٜم٦م ول ٔمٝمل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م
قمٚمٞمف اًمًٜم٦م؛ سمؾ روى أهؾ اًمًٜم٦م قمٜمٝمؿ سملاءهتؿ مم٤م ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ.
مقؿػ أهؾ افبقً دو كُسى إفقفؿ مـ ظؼوئد :
ٟمٙميٗمل سم٢م لاد ٟمامذج ُمـ ذًمؽ قمـ أول ؿمدخص ادقمدك اًمِمدٞمٕم٦م ًمدف ايُم٤مُمد٦م سمٕمدهلل احلًدلم سمدـ قمدكم،
وهق :ظع بـ ايسغ

ادؾؼى بض( :زيـ افعوبديـ).

* تزؤ اإلموم ظع بـ ايسغ دو كسبف افشقعي إفقف:
ًم٘مهلل ٟمِمٓم٧م ايؿم٤مقم٤مت ذم قمٍم قمكم سمـ احلًلم

سمٕمهلل أن اظميٗم٧م ذم طمٞم٤مة احلًـ واحلًلم

سمًٌ٥م اًمهللًمٞمؾ اًمٕمٛمكم اًمٌلم قمغم سمٓم ن دقمقى ايُم٤مُم٦م وهق شمٜم٤مزل احلًـ عمٕم٤مو ٦م سم٤مخل وم٦م،
وسمٞمٕميف وأظمٞمف احلًلم

عمٕم٤مو ٦م

ومٚمؿ جيلؤ أطمهلل سمٕمهلل ذًمؽ ذم طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة أظمٞمف احلًلم

إفمٝم٤مر ايؿم٤مقم٤مت ،ومٚمام شمقومٞم٤م فمٝملت ُمـ ضمهلل هلل ،وهلذا يمريل ذم يم ُمف اًملد قمٚمٞمٝمؿ سمام ل قضمهلل ُمريٚمف قمـ
احلًـ واحلًلم

ًمذًمؽ اًمًٌ٥م.

وأُم٤م شمؼمؤ ايُم٤مم ز ـ اًمٕم٤مسمهلل ـ ُمـ دقمقى ايُم٤مُم٦م ومٞمٔمٝمل ومٞمام كم:
* جؾقس اإلموم دم حؾؼوت أهؾ افسـي:
يم٤من ايُم٤مم قمكم سمـ احلًلم جي٤مًمس قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م و ٠مظمذ قمٜمٝمؿ و ٜمٙمل أن ٙمقن قم٤معم ً٤م سمٙمؾ
رء ،و ٕمؽمف سم٠من ذم إُم٦م ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف.
وىمهلل روى قمـ صمامٟمٞم٦م قمنم ؿمخّم ً٤م يمٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م.
وروى قمٜمف أيمريل ُمـ صم صملم راو ً٤م يمٚمٝمؿ ُمدـ أهدؾ اًمًدٜم٦م وإن يمد٤من ذم سمٕمْمدٝمؿ ضمدلح( ) ،ول ٜم٘مدؾ
أطمهلل ُمٜمٝمؿ أٟمف ادقمك ايُم٤مُم٦م؛ سمؾ ٟم٘مؾ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ أٟمف ُ ٙم َِّذب دقمدقى ايُم٤مُمد٦م وشمقاسمٕمٝمد٤م اًمًد٤مسم٘م٦م ،وومدٞمام
كم ٟمامذج ُمـ ذًمؽ:
 ؾعـ هشوم بـ ظروة ؿول« :يم٤من قمكم سمـ احلًلم خيلج قمغم راطمٚميدف إمم ُمٙمد٦م و لضمدع ٓ ٘ملقمٝمد٤م،
ويم٤من جي٤مًمس أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمل ،وم٘م٤مل ًمف رضمؾ ُمـ ىمل ش :شمهللع ىمل ِم ً٤م ودمد٤مًمس قمٌدهلل سمٜمدل قمدهللي؟ وم٘مد٤مل

( ) هتذ ٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًملضم٤مل (.)911-919/1
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قمكم :إٟمام جيٚمس اًملضمؾ طمٞم٨م ٜميٗمعش( ).
 ودم فػظ آخر :ـون ظع بـ ايسغ إذا دخؾ اعمًجهلل ختٓمك اًمٜم٤مس طميك جيٚمس ذم طمٚم٘م٦م ز هلل سمدـ
أؾمٚمؿ ،وم٘م٤مل ًمف ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ« :همٗمل ا ًمؽ! أٟم٧م ؾمٞمهلل اًمٜم٤مس شم٠ميت ختٓمدل طمٚمدؼ أهدؾ اًمٕمٚمدؿ
وىمل ش طميك دمٚمس ُمع هذا اًمٕمٌهلل إؾمقد ،وم٘م٤مل ًمف قمكم سمـ احلًلم :إٟمام جيٚمدس اًملضمدؾ طمٞمد٨م ٜميٗمدع،
وإن اًمٕمٚمؿ ٓمٚم٥م طمٞم٨م يم٤منش( ).
 وروى إظؿش ظـ مسعقد بـ موفؽ ىم٤مل :ىم٤مل زم قمدكم سمدـ احلًدلم« :أشمًديٓمٞمع أن دمٛمدع سمٞمٜمدل
وسملم ؾمٕمٞمهلل سمـ ضمٌػم ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م شمّمٜمع سمف؟!ىم٤مل :أر هلل أؾم٠مًمف قمـ أؿمدٞم٤مء ٜمٗمٕمٜمد٤م ا هبد٤م وٓ ُمٜم٘مّمد٦م أٟمدف
ًمٞمس قمٜمهللٟم٤م ُم٤م لُمٞمٜم٤م سمف ه١مٓء وأؿم٤مر سمٞمهلله إمم اًمٕملاقش( ).
هذا أٟمٛمقذج ُمـ يم ُمف

ذم ـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ وُمقاىمٗمف ممـ ادقمك ُم٤م ًمٞمس ًمف.

* هنقف ظـ افغؾق ؾقفؿ:
 قمـ قمٌٞمهلل ا سمـ قمٌهلل اًملمحـ سمـ وه٥م ىم٤مل« :ضم٤مء ٟمٗمل إمم قمكم سمـ طمًلم وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمدف .وم٘مد٤ملُ :مد٤م
أيمذسمٙمؿ وأضملأيمؿ قمغم ا ؟! ٟمحـ ُمـ ص٤محلل ىمقُمٜم٤م وطمًٌٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمـ ص٤محلل ىمقُمٜم٤مش( ).
* صؽقاه دـ يـسى إفقفؿ اإلمومي:
 قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمهلل ،قمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل٤ « :م أهؾ اًمٕملاق! أطمٌقٟم٤م طم٥م ايؾم م وٓ حتٌقٟم٤م
طم٥م إصٜم٤مم ،ومام زال سمٜم٤م طمٌٙمؿ طميك ص٤مر قمٚمٞمٜم٤م ؿمٞمٜم ً٤مش( ).
 وقمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمهلل ىم٤مل :ىم٤مل قمكم سمـ احلًدلم« :أطمٌقٟمد٤م طمد٥م ايؾمد م ،ومدقا ُمد٤م زال سمٜمد٤م ُمد٤م
شم٘مقًمقن طميك سمٖمْميٛمقٟم٤م إمم اًمٜم٤مسش( ).
 وقمٜمف أ ْم ً٤م أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ احلًلم  -ويم٤من أومْمؾ ه٤مؿمدٛمل أدريميدف ٘ -مدقل « :د٤م أهيد٤م

( ) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل (.)1 9/9
( )1اًمٌهللا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م (.) 19/3
( )9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل (.)1 9/9
( )1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل ( ،)1 1/9شم٤مر ل دُمِمؼ ( )93 /1
( )9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل ( ،)1 9/9ذح أصقل اقمي٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (ح.)1911 ،1919:
( )9اًمٌهللا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م (.) 11/3
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اًمٜم٤مس! أطمٌقٟم٤م طم٥م ايؾم م ،ومام سملح سمٜم٤م طمٌٙمؿ طميك ص٤مر قمٚمٞمٜم٤م قم٤مراًش( ).
* دؾوظف ظـ افصحوبي:
 قمـ حيٞمك سمـ يمريػم ،قمـ ضمٕمٗمدل سمدـ حمٛمدهلل ،قمدـ أسمٞمدف ىمد٤مل« :ضمد٤مء رضمدؾ إمم أيب – ٕمٜمدل :قمدكم سمدـ
احلًلم -وم٘م٤مل :أظمؼمين قمـ أيب سمٙمل؟ ىم٤مل :قمـ اًمّمهلل ؼ شمً٠مل؟!
ىم٤مل :ىمٚم٧م :لمحؽ ا وشمًٛمٞمف اًمّمهلل ؼ؟!
ىمدد٤مل :صمٙمٚميددؽ أُمددؽ! ىمددهلل ؾمددامه صددهلل ٘م ً٤م ُمددـ هددق ظمددػم ُمٜمددل وُمٜمددؽ رؾمددقل ا ^ واعمٝمدد٤مضملون
وإٟمّم٤مر ،ومٛمـ ل ًٛمف صهلل ٘م ً٤م وم صهللق ا ىمقًمدف ذم اًمدهللار أظمدلة ،اذهد٥م وم٠مطمد٥م أسمد٤م سمٙمدل وقمٛمدل
وشمقهلام ،ومام يم٤من ُمـ إصمؿ ومٗمل قمٜم٘ملش( ).
 وقمـ حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل« :ضمٚمس إ َّزم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٕمدلاق ومدذيملوا أسمد٤م سمٙمدل
وقمٛمل ومٛمًقا ُمٜمٝمام صمؿ اسميهللءوا ذم قمدريامن ،وم٘مٚمد٧م هلدؿ :أظمدؼموين أٟمديؿ ُمدـ اعمٝمد٤مضمل ـ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ إمم ىمقًمف :ﯝﯞ ﯟ [احلنم ،]1:ىم٤مًمقاً .ٓ :مًٜم٤م ُمٜمٝمؿ ،ىمد٤مل :ومد٠مٟميؿ ُمدـ
اًمددددددذ ـ ىمدددددد٤مل ا  :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ إمم ىمقًمددددددف:
ﮟ ﮠ ﮡ [احلنم ،]3:ىم٤مًمقاً .ٓ :مًٜم٤م ُمٜمٝمؿ ،ىمد٤مل :وم٘مٚمد٧م هلدؿ :وأُمد٤م أٟمديؿ وم٘مدهلل شمدؼمأشمؿ
وؿمٝمهللشمؿ وأىملرشمؿ أن شمٙمقٟمقا ُمٜمٝمؿ ،وأٟم٤م أؿمٝمهلل أٟمٙمؿ ًمًيؿ ُمـ اًمٗملىم٦م اًمري٤مًمريد٦م اًمدذ ـ ىمد٤مل ا شمٕمد٤ممم:
ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ [احلنم د ] 1:ىمقُمددقا قمٜمددل ٓ سمدد٤مرك ا ومددٞمٙمؿ وٓ ىمددلب
دوريمؿ ،أٟميؿ ُمًيٝمزاقن سم٤ميؾم م وًمًيؿ ُمـ أهٚمفش( ).
* رده ظذ ظؼقدة افرجعي:
 ىم٤مل قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م« :ضمد٤مءين رضمدؾ ُمدـ أهدؾ اًمٌٍمدة ،وم٘مد٤مل :ضمئيدؽ ذم
طم٤مضم٦م ُمـ اًمٌٍمة ،وُم٤م ضمئيؽ طم٤مضم ً٤م وٓ ُمٕميٛمل ًا .ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمف :وُم٤م طم٤مضميؽ؟ ىم٤مل :ضمئ٧م ٕؾمد٠مًمؽ:

( ) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل (.)1 1/9
( )1شم٤مر ل دُمِمؼ ( .)913/1
( )9شم٤مر ل دُمِمؼ (  ،)913/1اًمٌهللا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م (.) 19/3
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ُميك ٌٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟ ىم٤مل :وم٘مٚم٧م ًمفٌٕ :م٨م وا قمكم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ هتٛمف ٟمٗمًفش( ).
هذا فم٤مهل قمكم سمـ احلًلم

ذم يمي٥م اًمًٜم٦م.

وهؾ حيٙمؿ قمغم اعملء إٓ سمٔم٤مهله؟!
وهؾ ٛمٙمـ أن ٙمقن إُم٤مُم ً٤م ُمـ ٔمٝمل ظم ف ُم٤م ٌٓمـ؟!
وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ومٙمٞمػ ُ ٕملف ذع ا ؟!
أُم٤م يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مهلل زقمٛم٧م أن فم٤مهله ًمٞمس هق احل٘مٞم٘م٦م ،وأٟمف ىمهلل أظمٗمك احل٘مٞم٘م٦م ول ُ ٕم ِّٚمٛمٝم٤م إٓ
ٕؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم ،وذًمؽ سمًٌ٥م اًمي٘مٞم٦م  -طمً٥م زقمٛمٝمؿ  -أي :اخلقف قمغم ٟمٗمًف مم٤م ضمٕمٚمف خيٗمل
احل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٜم٤مس!!
إذ ًاُ :م٤م اًمٗم٤ماهللة ُمـ إُم٤مُميف؟! ويمٞمػ ٠مشمؿ اًمٜم٤مس سمٛمـ خيٗمل قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م؟!

افؾدين ٔل افبقً:
* إكؽور أئؿي آل افبقً مو تزظؿف افشقعي مـ اإلمومي وافعؾؿ
ي
 قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ُملزوق ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م قمٛمل سمـ قمكم وطمًلم سمـ قمكم قمٛمل ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل .ىمٚم٧م:
« هؾ ومٞمٙمؿ إٟمً٤من ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أطمهلل ُمٗمؽمو٦م ـم٤مقميف شمٕملومقن ًمف ذًمؽ وُمدـ ل ٕمدلف ًمدف ذًمدؽ ومدامت
ُم٤مت ُمٞمي٦م ضم٤مهٚمٞم٦م؟
وم٘م٤مٓ ٓ :وا ُم٤م هذا ومٞمٜم٤مُ ،مـ ىم٤مل هذا ومٞمٜم٤م ومٝمق يمذاب.
ىم٤مل :وم٘مٚم٧م ًمٕمٛمل سمـ قمكم :رمحؽ ا إن هذه ُمٜمزًم٦م شمزقمٛمقن أهن٤م يم٤مٟم٧م ًمٕمكم أن اًمٜمٌل ^ أوص
إمم قمكم ،وأن قمٚمٞم ً٤م أوص إمم احلًـ وأن احلًـ أوص إمم احلًلم وأن احلًلم أوص إمم اسمٜمف قمكم سمـ
احلًلم وأن قمكم سمـ احلًلم أوص إمم اسمٜمف حمٛمهلل سمـ قمكم؟
ىم٤مل :وا ًم٘مهلل ُم٤مت أيب ومام أوص سمحلوملم ُم٤م هلؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ ا  ،وا إن ه١مٓء إٓ ُمي٠ميمٚملم سمٜم٤م ،هذا
ظمٜمٞمس اخللء وُم٤م ظمٜمٞمس اخللء؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمف :اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس ،وا ًم٘مهلل
أومٙملت قمغم وملار ـمق ً أشمٕمج٥م ُمـ ىمقم ًمٌس ا قم٘مقهلؿ طميك أوٚمٝمؿ اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمسش( ).
 وىمهلل ىمٞمؾ ًممُم٤مم احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمهلل ؾم٠مًمف رضمدؾ« :أل ٘مدؾ رؾمدقل ا :
( ) شم٤مر ل دُمِمؼ (  ،)913/1هتذ ٥م اًمٙمامل(.)939/11
( )1اًمٓمٌ٘م٤مت ( ،)119/9شم٤مر ل دُمِمؼ ( .)939/1
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ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه؟
وم٘م٤مل :سمغم ،وا ًمق ٕمٜمل سمدذًمؽ رؾمدقل ا
رؾمقل ا

ايُمد٤مرة واًمًدٚمٓم٤من ٕومّمدح هلدؿ سمدذًمؽ ،ومد٢من

يم٤من أٟمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم ،فؼضول :يضو أاضو افـضوس! هضذا ويل أمضرـؿ ،وافؼضوئؿ ظؾضقؽؿ مضـ

بعدي ؾوشؿعقا فف وأضقعقا ،وار فئـ ـون ار ورشقفف اختور ظؾقوً هلذا إمر وجعؾف افؼضوئؿ فؾؿسضؾؿغ
مـ بعده ثؿ ترك ظع أمر ار ورشؾف فؽون ظع أول مـ ترك أمر ار وأمر رشقففش.
 وذم روا ٦م« :أُم٤م وا إن رؾمقل ا

ًمق يمد٤من ٕمٜمدل سمدذًمؽ ايُمدلة واًمًدٚمٓم٤من ،واًم٘مٞمد٤مم قمدغم

اًمٜم٤مس سمٕمهلله ٕومّمح هلؿ سمذًمؽ ،يمام أومّمح هلؿ سم٤مًمّم ة واًمزيم٤مة وصٞم٤مم رُمْم٤من وطم٩م اًمٌٞمد٧م ،وًم٘مد٤مل
هلؿ :إن هذا وزم أُمليمؿ ُمـ سمٕمهللي وم٤مؾمٛمٕمقا ًمف وأـمٞمٕمقا ومام يم٤من ُمـ وراء هذا رء! وم٢من أٟمّمدح اًمٜمد٤مس
يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم رؾمقل ا
 ويم٤من اسمٜمف ايُم٤مم قمٌهلل ا

ش( ).
٘مقلُ« :مـ هدذا اًمدذي دزقمؿ أن قمٚمٞمد ً٤م يمد٤من ُم٘مٝمدقر ًا؟ وأن رؾمدقل ا

أُمله سم٠مُمقر ل ٜمٗمذه٤م؟!
ؾؽػك هبذا إزراء ظذ ظع ومـؼصي بلن يزظؿ ؿق ٌم أن رشقل ار

أمره بلمر ؾؾؿ يـػذهش( ).

* حتذير أئؿي افشقعي مـ افؽذابغ ادحقطغ هبؿ:
ًم٘مهلل شم٠مذى إاٛم٦م ُمـ اعمحٞمٓملم هبؿ وًمٕمٜمقهؿ وطمذروا ُمٜمٝمؿ ويمذسمقهؿ ،وًمٙمـ اًمٓم٤ماٗم٦م ل شمًيٛمع
إمم إاٛم٦م ،وم٠مظمذوا قمـ أوًمئؽ اًمٙمذاسملم وم٠مومًهللوا قمٚمٞمٝمؿ د ٜمٝمؿ.
وومٞمام كم ٟمقرد ـملوم ً٤م ُمـ ذًمؽ اًميحذ ل ُمـ ظم ل يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م:
) قمـ أسم٤من سمـ قمريامن ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا
اًملسمقسمٞم٦م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم ،ويم٤من وا أُمػم اعم١مُمٜملم

٘مقلً« :مٕمـ ا قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م! إٟمف ادقمك
قمٌهلل ًا

ـم٤مإم ً٤م ،اًمق ؾ عمـ يمذب قمٚمٞمٜم٤م ،وإن

ىمقُم ً٤م ٘مقًمقن ومٞمٜم٤م ُم٤م ٓ ٟم٘مقًمف ذم أٟمٗمًٜم٤مٟ ،مؼمأ إمم ا ُمٜمٝمؿٟ ،مؼمأ إمم ا ُمٜمٝمؿش( ).
 )1وروي قمـ اًمٗمٞمض سمـ اعمخي٤مر أٟمف ؿمٙمك ٕيب قمٌهلل ا يمريلة اظمي ومٝمؿ ،وم٘م٤ملُ« :م٤م هذا
آظمي ف اًمذي سملم ؿمٞمٕميٙمؿ؟! إين ٕضمٚمس ذم طمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمٙمقوم٦م ،وم٠ميم٤مد أن أؿمؽ ذم اظمي ومٝمؿ ذم

( ) شم٤مر ل اسمـ قمً٤ميمل ( )93/ 9شملمج٦م ( احلًـ سمـ احلًـ سمدـ قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م) ،آقمي٘مد٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مدل (ص- 11:
.) 19
( )1شم٤مر ل دُمِمؼ ( )199/13رىمؿ (( )9919شملمج٦م قمٌهلل ا سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م).
( )9اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل (  ،)911/سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)119/19قمٌددهلل ا سمددـ ؾمددٌ٠م ًمٚمًددٞمهلل ُملشم٣مدد اًمٕمًددٙملي
(ُ ،) 91/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (  ،)119/يمِمػ احل٘م٤ماؼ ًمٕمكم هل حمًـ (ص.) 31:
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طمهلل ريٝمؿ؟
وم٘م٤مل أسمق قمٌهلل ا

 :هق ُم٤م ذيملت ٤م ومٞمض! إن اًمٜم٤مس أوًمٕمقا سم٤مًمٙمذب قمٚمٞمٜم٤م ..وإين أطمهللث

أطمهللهؿ سم٤محلهلل ٨م وم خيلج ُمـ قمٜمهللي طميك ي٠موًمف قمغم همػمه شم٠مو ٚمف  ،وذًمؽ أهنؿ ٓ ٓمٚمٌقن سمحهلل ريٜم٤م
وسمحٌٜم٤م ُم٤م قمٜمهلل ا وإٟمام ٓمٚمٌقن اًمهللٟمٞم٤م ،ويمؾ حي٥م أن هللقمك رأؾم ً٤مش( ).
 )9وقمـ أيب قمٌهلل ا ىم٤ملُ « :م٤م أٟمزل ا ؾمٌح٤مٟمف ه ٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم إٓ وهل ومٞمٛمـ ٜميحؾ اًميِمٞمعش( ).
ذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
 )1وقمـ ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ىم٤مل« :إن ممـ ٜميحؾ هذا إُمل عمـ هق  ٌّ
واعمجقس واًمذ ـ أذيمقاش( ).
 )9وىم٤مل أ ْم ً٤م« :إن ممـ ٜميحؾ هذا إُمل (أي :اًميِمٞمع) ًمٞمٙمذب طميك إن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمحي٤مج إمم
يمذسمفش( ).
 )9وىم٤مل يمذًمؽً« :مق ىم٤مم ىم٤ماٛمٜم٤م سمهللأ سمٙمذايب اًمِمٞمٕم٦م وم٘ميٚمٝمؿش( ).
 )9وروي قمـ ايُم٤مم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :يم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمهلل يٕمٛمهلل اًمٙمذب قمغم أيب

،

و ٠مظمذ يمي٥م أصح٤مسمف ،ويم٤من أصح٤مسمف اعمًيؽم ـ سم٠مصح٤مب أيب ٠مظمذون اًمٙمي٥م ُمـ أصح٤مب أيب
ومٞمهللومٕمقهن٤م إمم اعمٖمػمة ،ؾؽون يدس ؾقفو افؽػر وافزكدؿي ويسـدهو إػ أيب
ؾقلمرهؿ أن يبثقهو دم افشقعي ،ؾؽؾ مو ـون دم أاحوب أيب

ثؿ يدؾعفو إػ أاحوبف

مـ افغؾق ؾذاك دو دشف ادغرة بـ

شعقد دم ـتبفؿش( ).

( ) اًمٌحد٤مر ( ،)119/1ضمدد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمددٞمٕم٦م (  ،)119/وملااددهلل إصدقل ًمألٟمّمدد٤مري (  ،)919-919/اظميٞمدد٤مر
ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل ( ُ ،)919/مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)191/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)11/9
( )1اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضمد٤مل ( ،)913/1اًمٌحد٤مر (ُ ،) 99/99مًديهللريم٤مت قمٚمدؿ رضمد٤مل احلدهلل ٨م (صُ ،)999:مٕمجدؿ
رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)199/ 9آٟميّم٤مر (.)191/3
( )9اظميٞمد٤مر ُمٕملومد٦م اًملضمد٤مل ( ،)919/1دراؾمد٤مت ذم قمٚمددؿ اًمهللرا د٦م (ص ،) 91:اًمٌحد٤مر (ُ ،) 99/99مٕمجدؿ رضمدد٤مل
احلهلل ٨م (.)191/ 9
( )1اٟمٔمددل :اًمٙمدد٤مذم ( ،)191/1اًمٌحدد٤مر ( ،)139/19اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل (ُ ،)919/1مٕمجددؿ رضمدد٤مل احلددهلل ٨م
( ،)191/ 9دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمهللرا ٦م (صُ ،) 91:مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهؾ اًمٌٞم٧م هل٤مدي اًمٜمجٗمل (.) 91/1
( )9اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل (ُ ،)913/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)199/ 9دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمهللرا ٦م (ص.) 99:
( )9اًمٌح٤مر ( ،)191/1قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م (ُ ،)119/1مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهؾ اًمٌٞم٧م ( ،) 99/1اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م احلدهلل ٨م
(ُ ،)13 /1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)911/ 3ىم٤مُمقس اًملضم٤مل ( ،) 13/ 1يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًملضم٤مل (.)1 9
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 )1وذم ًمٗمظ هظمل :قمـ أيب قمٌهلل ا ىم٤مل« :إن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمهلل ًمٕمٜمف ا دس دم ـتى أاحوب أيب
(أي :حمؿد بـ ظع افبوؿر) أحوديٌ مل حيدث هبو أيب ،وم٤مشم٘مقا ا وٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ظم٤مًمػ ىمقل رسمٜم٤م
شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ،وم٢مٟم٤م إذا طمهللصمٜم٤م ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل ا شمٕم٤ممم وىم٤مل رؾمقل ا ش( ).
ومٝمذه اًملوا ٤مت شمٙمِمػ قمـ طمجؿ اعم١ماُملة قمغم د ـ ا  واًميؽمس سمآل اًمٌٞم٧م؛ طميك ٘مٌؾ
اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ شمٚمؽ آومؽماءات قمغم د ـ ا .
 ؿضضول حمؿضضد بضضوؿر افصضضدر افعضضومل افشضضقعل ادعضضوس (ت1466:هضضضض)( )ُ« :مددـ مجٚمدد٦م ُمدد٤م يمدد٤من ؾمددٌٌ ً٤م
حلّمقل آظمدي ف واًميٕمد٤مرض سمدلم إطم٤مد د٨م أ ْمد ً٤م قمٛمٚمٞمد٦م اًمدهللس اًميدل ىمد٤مم هبد٤م سمٕمدض اعمٖملودلم
واعمٕم٤مد ـ ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمي٤مر ل ويميد٥م اًمدؽماضمؿ واًمًدػم ،وىمدهلل وىمدع يمريدػم ُمدـ ذًمدؽ ذم
قمٍم إاٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمغم ُم٤م ٔمٝمل ُمـ مجٚم٦م إطم٤مد د٨م اًميدل وردت شمٜمٌدف أصدح٤مهبؿ إمم وضمدقد طمليمد٦م
اًمدهللس واًميزو دل ومدٞمام دلوون ُمدـ إطم٤مد د٨م وقمٛمٚمٞمدد٦م اًميٜمٌٞمدف إيمٞمدهللة ُمدـ إاٛمد٦م قمدغم وضمدقد طمليمدد٦م
اًمهللسش( ).
 وىمهلل ذيمل اًمهلليميقر اًمِمٞمٕمل قمكم ذ ٕميل(ت 399:هد)( ) ٟمحق ذًمؽ وهق ٜمي٘مدهلل اًمٙمد٤مذم ًملوا يدف
ٍ
مؽون إلموم
أن إاٛم٦م صم صم٦م قمنم ،وم٘م٤مل...( :أو أكف بودرة تمذ ظذ وجقد ممامرة ـوكً حتوك إلضوؾي
جديد!...ش( ).
ومٝمذا اًمٙم م ِمػم سم٠من هٜم٤مك ُم١ماُملة يو٤موم٦م إُم٤مم ضمهلل هلل.
وٟمحـ ٟمِم٤مريمف ذم اقمي٘م٤مد وضمقد ُم١ماُملة ًمٙمـ ًمٞمس قمغم إو٤موم٦م إُم٤مم ضمهلل هلل ،سمؾ يجي٤مد د ـ ضمهلل هلل
وُمّم٤مدر ًمٚمهلل ـ ضمهلل هللة.
واًملوا ٤مت اًميل شمًٚمٚم٧م إمم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م شم١ميمهلل شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م ويم٤من اًمِمٞمٕم٦م وحٞميٝم٤م.

( ) اًمٌحدد٤مر ( ،)191/1احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة (  ،)3/ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م (  ،)191/اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل
( ،)113/1رضم٤مل اسمـ داود (ص ،)193:شمقوٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًملضم٤مل (ص ،)91:رضم٤مل اخل٤مىم٤مين (ص.)113:
( )1هق حمٛمهلل سم٤مىمل اًمّمهللر أطمهلل رءوس اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕملاق ،ىميؾ ؾمٜم٦م ( 111هد) هق وأظميف ُمـ ـمدلف اًمٜمٔمد٤مم اًمٌٕمريدلً .مدف
ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م :ومٚمًٗميٜم٤م واىميّم٤مدٟم٤م ،وومهللك ذم اًمي٤مر ل ،وُمٗمٝمقم اًمقٓ ٦م وهمػمه٤م.
( )9سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل ( )11 – 93/9شم٘مل لات سمح٨م اًمّمهللر ذم إصقل سم٘مٚمؿ حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل ط ىمؿ . 119
( )1هق قمكم سمـ حمٛمهلل شم٘مل ذ ٕميلُ ،مٗمٙمل وقم٤مل اضميامع إ لاين ،وًمهلل قم٤مم  399م ،ذم ُمز ي٤من ُمـ أقمامل ظملاؾم٤من اي لاٟمٞم٦م
واهميٞمؾ قم٤مم  399مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف :اًميِمٞمع اًمٕمٚمقي واًميِمٞمع اًمّمٗمقي ،ايٟمً٤من وايؾم م.
( )9اًميِمٞمع اًمٕمٚمقي واًميِمٞمع اًمّمٗمقي (ص.) 99:
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وىمهلل اقمؽمف يمريػم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م هبذه احل٘مٞم٘م٦م:
ؿول ادحدث افشقعل ادعوس هوصؿ معروف ايسـل( ):
«وشم١ميمهلل اعملو ٤مت اًمّمحٞمح٦م قمـ ايُم٤مم اًمّم٤مدق

وهمػمه ُمدـ إاٛمد٦م أن اعمٖمدػمة سمدـ ؾمدٕمٞمهلل،

وسمٞم٤مٟم ً٤م ،وص٤ماهلل اًمٜمٝمهللي ،وقمٛمل اًمٜمٌٓمل ،واعمٗمْمؾ ،وهمدػمهؿ ُمدـ اعمٜمحدلوملم قمدـ اًميِمدٞمع واعمٜمهللؾمدلم ذم
صٗمقف اًمِمٞمٕم٦م ،ووٕمقا سملم اعملو ٤مت قمـ إاٛم٦م قمهللد ًا يمٌػم ًا ُمـ خميٚمػ اعمقاوٞمع …ش.
إمم أن ىم٤مل« :وضم٤مء قمـ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمهلل أٟمف ىم٤مل :وضعً دم أخبور جعػر بـ حمؿد اثـل ظؼ
أفػ حديٌ ،وطؾ هق وأتبوظف زمـوً ضقيالً بغ اػقف افشقعي يسددون معفؿ إػ جمؾس إئؿي

،

ومل يـؽشػ حوهلؿ إٓ بعد أن امتألت أاقل ـتى ايديٌ إوػ بؿرويوهتؿش( ).
وؿول ادحدث افشقعل حمؿد بوؿر افبفبقدي( ):
« إن قمٌهلل اًمٙمل ؿ سمـ أيب اًمٕمقضم٤مء ىمٌؾ أن ٘ميؾ ىم٤مل :أُم٤م وا ًمئـ ىميٚميٛمقينً ،م٘مهلل ووٕم٧م أرسمٕم٦م
هٓف طمهلل ٨م ،أطملم ومٞمٝم٤م احل ل وأطمٚمؾ ومٞمٝم٤م احللام( )  ،وا

ًم٘مهلل ومٓملشمٙمؿ ذم قم صقُمٙمؿ،

وصقُميٙمؿ ذم قم ومٓمليمؿ ،وميسم٧م قمٜم٘مفش.
ثؿ ؿول افبفبقدي:
«وُمـ إؾمػ أٟمٜم٤م ٟمجهلل اًمٜمٛمقذج ُمـ هذه إطم٤مد ٨م اًميل شمٗمٓملٟم٤م قم صقُمٜم٤م وشمّمقُمٜم٤م قم
ومٓملٟم٤م دم روايوت افشقعي أـثر مـفو دم روايوت أهؾ افسـي.
روى ؿمٓمل ًا ُمٜمٝم٤م أسمق ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ،ويمريػم ًا ُمٜمٝم٤م أسمق ضمٕمٗمل قمكم
سمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل ذم يميٌف ،وأيمريل ُم٤م رو ٧م ذم ذًمؽ دمهلله٤م ذم يمي٤مب ايىمٌ٤مل ًمٚمًٞمهلل أيب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ

( ) هق ه٤مؿمؿ سمـ ُمٕملوف سمـ قمكم احلًٜمل ،وًمهلل ذم ضمٌؾ قم٤مُمؾ ،قم٤مم 3 3 :م ،وهد٤مضمل إمم اًمٜمجدػ وىمدلأ قمدغم قمٚماماٝمد٤م
ووم٘مٝم٤ماٝم٤م ،صمؿ ىمٗمؾ قم٤ماهلل ًا إمم سم ده وشمقمم اًم٘مْم٤مء وشمهللرج طميك صد٤مر قمْمدق ًا ذم اعمحٙمٛمد٦م اًمنمدقمٞم٦م اجلٕمٗمل د٦م اًمٕمٚمٞمد٤م،
شمقذم قم٤مم 319 :م.
( )1ذيمل اًمذهٌل اًمِمٓمل إول ُمـ اًمٙم م ذم ُمٞمزان آقميهللال (.)911/1
( )9هددق حمٛمددهلل سمدد٤مىمل اًمٌٝمٌددقدي ،ؿمددٞمٕمل ُمٕمدد٤مس ،طم٘مددؼ قمددهللد ًا ُمددـ اًمٙميدد٥م ،وأًمددػ يمي٤مسم د ً٤م أؾمددامه( :صددحٞمح اًمٙمدد٤مذم)،
قم٤مم 319:م ،وًمف ُمّمٜمٗم٤مت يمريػمة.
(ُ )1م٘مهللُم٦م صحٞمح اًمٙم٤مذم/حمٛمهلل سم٤مىمل اًمٌٝمٌقدي.
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ـم٤موسش( ).
هذه ٟمٌذة ُمـ أىمقال قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًميل شمٕمؽمف سمقضمقد اًمهللس ذم يميٌٝمؿ واًمٙمذب قمغم أاٛميٝمؿ.
وًمألؾمػ وم٢من اًمِمٞمٕم٦م ل ٔمٝمل ومٞمٝمؿ ُمـ ٜم٘مل روا ٤مهتؿ ُمـ شمٚمؽ إظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م ،وٓ ٕملف هلؿ
إمم اًمٞمقم يمي٥م متحص شملاصمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شمْم٩م ُمٜمٝم٤م إرض واًمًامء.
و ٕميذر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقم هلذا اخلٚمؾ سمٕمذر سم٤مرد ومٞم٘مقًمقن:
إن اًمٕمٚمامء ٓ يٗم٘مقن قمغم شمّمحٞمح إطم٤مد ٨م ،وم٘مهلل ّمحح ؿمخص و ْمٕمػ أظمل ،وهلذا وم٢مٟمٜم٤م
ل ٟم٘مهللم قمغم ذًمؽ إذ ىمهلل ّمحح قم٤مل طمهلل ري ً٤م و ْمٕمٗمف أظمل!!
ومٜم٘مقل هلؿ :هؾ ٗميل قمٚمامؤيمؿ ذم اًم٘مْم٤م ٤م اجلهلل هللة؟
ومًٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ.
ومٜم٘مقل :هؾ اشمٗم٘مقا قمغم هذه اًمٗمي٤موى؟!
ومٞم٘مقًمقن.ٓ :
ومٜم٘مقل :يمٞمػ جيقز هلؿ أن ٗميقا اًمٜم٤مس وهؿ ل يٗم٘مقا؟!
أٓ خي٤مومقن أن ٠ميت ؿمخص هظمل ومٞمٜم٘مض اًمٗميقى؟!
وىمهلل اقمؽمف قمٚمامؤهؿ سم٠من اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م خييٚمٗمقن ذم اعمً٠مًم٦م اًمقاطمهللة أيمريل ُمـ صم صملم ىمقًٓ!!
ومٚمؿ ل ٛميٜمٕمقا قمـ اًمٗميقى ظمقف فمٝمقر ُمـ خي٤مًمػ شمٚمؽ اًمٗميقى؟!
ٓ ٟمهللري ُم٤م هق اجلقاب!!
ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن اًميّمحٞمح ٜمًػ اًمٕم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م يمام اقمؽمف يمٌ٤مر قمٚماماٝمؿ سمذًمؽ،
وؾمٞم٠ميت ذم أواظمل اعمٌح٨م اًملاسمع ُمـ اًمٗمّمؾ اًمري٤مين سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم سمٞم٤من ذًمؽ.
وعم٤م أراد اًمٌٝمٌقدي أطمهلل قمٚماماٝمؿ شمّمٗمٞم٦م يمي٤مب اًمٙم٤مذم ُمـ اًملوا ٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمٙمذوسم٦م ىم٤مُم٧م
قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػموا اؾمؿ يمي٤مسمف وـمٌٕمقه دون إذٟمف( ) ُمـ اؾمؿ« :صحٞمح اًمٙم٤مذمش إمم« :زسمهللة اًمٙم٤مذمش

( ) ُم٘مهللُم٦م صحٞمح اًمٙم٤مذم/حمٛمهلل سم٤مىمل اًمٌٝمٌقدي.
( )1وىمهلل ذيمل طمٞمهللر طم٥م ا ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمٌٝمٌقدي وهق رضمؾ ىمهلل سمٚمدغ اًمًدٌٕملم أو اًمريامٟمدلم ُمدـ قمٛمدله أن اعملاضمدع ُمدـ
قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُم٤مرؾمقا قمٚمٞمف وٖمقـم ً٤م ؿمهلل هللة وأقم٤مدوا ـمٌع يمي٤مسمف سمهللون إذٟمف وشمٍمومقا ذم شمٖمٞمدػم اؾمدٛمف!! اٟمٔمدل يميد٤مب:
ٟمٔمل ٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمل ايُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًميٙمقن واًمّمػمورة (ص.) 31:
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وـمٌٕمقه سم٤مٓؾمؿ اجلهلل هلل ويم٠مهنؿ ٍمون قمغم سم٘م٤مء اًمٌ٤مـمؾ خمٗمٞم ً٤م يٕمٌهلل سمف اًمِمٞمٕم٦م وهؿ ٓ ٕمٚمٛمقن ،وا
طمًٞم٥م ه١مٓء اعمٍم ـ قمغم اًمٌ٤مـمؾ.
واًمٗملق سملم اعمخيٍم واًميّمحٞمح أن اعمخيٍم ٓ هللل قمغم أن اًملوا ٤مت اًميل شمليمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ،وأُم٤م
إذا ىم٤مل« :احقح افؽودمش ومٞمٕمٜمل :أن ُم٤م ل ذيمله ومٞمف ُمـ روا ٤مت اًمٙم٤مذم ومٝمق وٕمٞمػ ،وؿمٞمقخ اًمٓم٤ماٗم٦م
ٓ ل هللون سمٞم٤من اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ؛ ًميٌ٘مك اًمٓم٤ماٗم٦م شميٕمٌهلل ا  سم٤مًمٌ٤مـمؾ وا طمًٞم٥م ُمـ هملر
هبؿ.
* اتػوق ـالم ظؾامء افسـي مع ـالم آل افبقً افسوبؼ ظـ افرواة افؽذابغ.
ًم٘مهلل شمٜمٌف قمٚمامء اًمًٜم٦م إمم شمٚمؽ اجللأة قمغم اًمٙمذب ُمـ اعمحٞمٓملم سم٠ماٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م وشم ُمذهتؿ ،ومٙم٤من
هلؿ ُمقىمػ واوح ُمـ روا ٤مهتؿ ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمـ أىمقال اًمًٚمػ:
 روى اسمددـ أيب طمدد٤مشمؿ سمًددٜمهلله قمددـ ز ددهلل سمددـ هدد٤مرون ىمدد٤ملٙ ٓ( :ميدد٥م قمددـ اًملاومْمدد٦م ،ومدد٢مهنؿ
ٙمذسمقن)( ).
 وروى اسمـ قمهللي سمًٜمهلله قمـ طملُمٚم٦م ىمد٤مل :ؾمدٛمٕم٧م اًمِمد٤مومٕمل ٘مدقلُ( :مد٤م ذم أهدؾ إهدقاء ىمدقم
أؿمٝمهلل سم٤مًمزور ُمـ اًملاومْم٦م)( ).
 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمٌ٤من قمـ ز ٤مد سمـ اعمٜمذر أيب اجل٤مرود اًمري٘مٗمل :إٟمف يم٤من راومْمٞم ً٤م ْمع احلدهلل ٨م
ذم ُمري٤مًمد٥م أصددح٤مب اًمٜمٌدل ^ و ددلوي قمددـ ومْمد٤ماؾ أهددؾ اًمٌٞمدد٧م أؿمدٞم٤مء ُمدد٤م هلدد٤م أصدقل ٓ حتددؾ يمي٤مسمدد٦م
طمهلل ريف)( ).
 وىم٤مل قمـ قمٛملو سمـ ؿمٛمل اجلٕمٗمل :إٟمف لوي قمـ ضم٤مسمل اجلٕمٗمل ،قمهللاده ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م روى قمٜمف
أهٚمٝم٤م ،يم٤من راومْمدٞم ً٤م ِمديؿ أصدح٤مب رؾمدقل ا ^ ،ويمد٤من ممدـ دلوي اعمقودققم٤مت قمدـ اًمري٘مد٤مت ذم
ومْم٤ماؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وهمػمه٤م ٓ حيؾ يمي٤مسم٦م طمهلل ريف إٓ قمغم ضمٝم٦م اًميٕمج٥م)( ).
 و ١ميمهلل هذه اًمِمٝم٤مدة أطمهلل قمٚمامء احلهلل ٨م اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ ،وهق ه٤مؿمؿ ُمٕملوف احلًٜمل طمٞم٨م

( ) اجللح واًميٕمهلل ؾ (.)11/1
( )1اًمٙم٤مُمدؾ ذم وددٕمٗم٤مء اًملضمدد٤مل ( ،)191/1هداب اًمِمدد٤مومٕمل ( ،) 13- 19طمٚمٞمدد٦م إوًمٞمدد٤مء ( ،) 1/3ؾمددػم أقمد م
اًمٜمٌ ء(.)91/ 3
()9اعمجلوطملم ( .)919/
()1عمجلوطملم (.)99/1
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٘مقل قمـ قمٛملو سمـ ؿمٛمل ( :إٟمف يم٤من ْمع إطم٤مد ٨م ذم يمي٥م ضم٤مسمل اجلٕمٗمل و ٜمًٌٝم٤م إًمٞمف)( ).
* ظـويي أهؾ افسـي بروايوهتؿ:
ًم٘مهلل اقميٜمك قمٚمامء اًمًٜم٦م ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمل سمٙمِمػ هذا إؾمٚمقب وحتذ ل إُم٦م ُمـ اًمٙمذاسملم ،وم٘مهلل
يم٤من اًمّمح٤مسم٦م

ٓ ٘مٌٚمقن احلهلل ٨م إٓ قمٛمـ ٕملومقن ،و يٌلم ذًمؽ سمٗمٕمؾ اسمـ قمٌ٤مس

.

 وم٘مهلل روى ُمًٚمؿ قمـ جم٤مههلل( :ضم٤مء سمِمػم اًمٕمدهللوي إمم اسمدـ قمٌد٤مس ،ومجٕمدؾ حيدهللث و ٘مدقل :ىمد٤مل
رؾمقل ا ^ يمذا .ومجٕمؾ اسمـ قمٌ٤مس ٓ ٠مذن حلهلل ريف وٓ ٜمٔمل إًمٞمف ،وم٘م٤مل٤ :م اسمدـ قمٌد٤مس! ُمد٤م زم أراك
ٓ شمًٛمع حلهلل ريل ،أطمهللصمؽ قمـ رؾمقل ا وٓ شمًٛمع؟ وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس :إٟم٤م يمٜمد٤م ُمدلة إذا ؾمدٛمٕمٜم٤م رضمد ً
٘مقل :ىم٤مل رؾمقل ا اسميهللرشمف أسمّمد٤مرٟم٤م وأصدٖمٞمٜم٤م إًمٞمدف سمآذاٟمٜمد٤م ،ومٚمدام ريمد٥م اًمٜمد٤مس اًمّمدٕم٥م واًمدذًمقل ل
ٟم٠مظمذ ُمـ اًمٜم٤مس إٓ ُم٤م ٟمٕملف)( ).
وهذا ٌلم ُمهللى شمٜمٌف اًمّمح٤مسم٦م

إمم هذه اًمٓم٤ماٗم٦م اًميل دملأت قمغم اًمٙمذب ذم اًملوا ٤مت.

وىمهلل ؾم٤مر اًمي٤مسمٕمقن رمحٝمؿ ا قمغم ُمٜمٝمجٝمؿ ،طمٞم٨م يم٤مٟمقا ٓ ٘مٌٚمقن اًملوا ٦م إٓ ممـ وصم٘مقا سمف.
 ؿول اإلموم ابـ شريـ افتوبعل اجلؾقؾ( :ل ٙمقٟمقا ً٠مًمقن قمـ ايؾمٜم٤مد ،ومٚمام وىمٕم٧م اًمٗميٜم٦م ىمد٤مًمقا:
ؾمٛمقا ًمٜم٤م رضم٤مًمٙمؿ.) ()...
أي :ل ٙمقٟمقا ٘مقًمقن ًمٚملاوي اًمذي لوي قمـ رؾمقل ا ^ُ :مـ طمهللصمؽ قمـ اًمٜمٌل ^؟
عم٤م ٕملومقٟمف قمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمّمهللق واًمؽمومع قمـ اًمٙمذب.
ٍ
سمٚمهللان ؿميك ُ -مـ يٕمٛمهلل
وًمٙمـ فمٝمل هلؿ أن هٜم٤مك ُمـ اجلٞمؾ اجلهلل هلل أو اعمئم٤مهل ـ سم٤ميؾم م ُمـ
اًمٙمذب؛ وهلذا وم٘مهلل شمقىمٗمقا قمـ ىمٌقل اًملوا ٦م ُمـ ؿمخص ٓ ٕملومقٟمف طميك ّمهللىمٝم٤م أصح٤مب اًمٜمٌل ^
أو خيؼم قمٛمـ طمهللصمف سمف طميك ي٠ميمهللوا ُمٜمف مح٤م ٦م ًمًٜم٦م رؾمقل ا ^
 وؿول أبق افعوفقي( :يمٜم٤م ٟمًٛمع اًملوا ٦م قمـ أصح٤مب رؾمقل ا ^ ،ومام روٞمٜم٤م طميك رطمٚمٜم٤م إًمدٞمٝمؿ
ومًٛمٕمٜم٤مه٤م ُمـ أومقاهٝمؿ)( ).

( ) اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظمٌ٤مر (ص.)191:
(ُ )1م٘مهللُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ( .) 1/
(ُ )9م٘مهللُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ ( .) 9/
( )1اٟمٔمل :اجل٤مُمع ٕظم ق اًملاوي وهداب اًمً٤مُمع (ص.) 91:
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صمؿ شمي٤مسمٕم٧م قمٜم٤م ٦م قمٚمامء إُم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م سمّمٞم٤مٟم٦م احلهلل ٨م واًميريٌ٧م ومٞمف ويمِمػ اًمٙمذاسملم
واًميحذ ل ُمٜمٝمؿ ،وم٠مًمٗمقا ذم ذًمؽ اًمٙمي٥م وقمٜمقا سمؽماضمؿ اًملواة وووٕمقا ُمٜمٝم٩م اًملوا ٦م.
وأوملدوا ًمٚمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم واعمؽمويملم ُمـ اًملواة يميٌ ً٤م ظم٤مص٦م شمٌلم وٕمػ ُم٤م لووٟمف أو يمذسمف.
ومـ تؾؽ ادصـػوت إػ مـتصػ افؼرن افرابع افذي موت ؾقف آخر إموم فؾشقعي ( ):
 - 1اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ رضم٤مل احلهلل ٨م ٕيب احلًـ اعمهللااٜمل (ت119 :هد).
 - 2اًمْمٕمٗم٤مء ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم (ت199 :هد).
 - 3اًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ اعمهلل ٜمل (ت191 :هد).
 - 4اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٗم س (ت113:هد).
 - 5اجللح واًميٕمهلل ؾ ًمٕمٌهلل اًملمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ أيب حمٛمهلل اًملازي (919هد).
 - 6اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن ٓسمـ اًمًٙمـ( :ت999 :هد).
 - 7اعمجلوطملم ٓسمـ طمٌ٤من991( :هد).
 - 8اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ قمهللي999( :هد).
وهذه اًمٙمي٥م ل شمهللون إ ٓ سمٕمهلل ٟمْم٩م هذا اًمٗمـ قمغم أ هللي اجلٝم٤مسمذة ُمـ اًمٕمٚمامء ،وىمهلل ذيمل اعمحهللث
اًمًٜمل اسمـ أيب طم٤مشمؿ (919-111هد) ذم يمي٤مسمف اًمً٤مسمؼ قمـ اًم٘مّمهلل ُمـ شم٠مًمٞمٗمف يمي٤مسم ً٤م ٌلم اجللح
واًميٕمهلل ؾ ًمٚملواة ،وم٘م٤مل:
(ومٚمام ل ٟمجهلل ؾمٌٞم ً إمم ُمٕملوم٦م رء ُمـ ُمٕم٤مين يمي٤مب ا وٓ ُمـ ؾمٜمـ رؾمقل ا ^ إٓ ُمـ ضمٝم٦م
اًمٜم٘مؾ واًملوا ٦م؛ وضم٥م أن ٟمٛمٞمز سملم قمهللول اًمٜم٤مىمٚم٦م واًملواة وصم٘م٤مهتؿ وأهؾ احلٗمظ واًمريٌ٧م وايشم٘م٤من
ُمٜمٝمؿ ،وسملم أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م واًمقهؿ وؾمقء احلٗمظ واًمٙمذب واظمؽماع إطم٤مد ٨م اًمٙم٤مذسم٦م.
وعم٤م يم٤من اًمهلل ـ هق اًمذي ضم٤مءٟم٤م قمـ ا  وقمـ رؾمقًمف ^ سمٜم٘مؾ اًملواة طمؼ قمٚمٞمٜم٤م ُمٕملوميٝمؿ
ووضم٥م اًمٗمحص قمـ اًمٜم٤مىمٚم٦م واًمٌح٨م قمـ أطمقاهلؿ وإصمٌ٤مت اًمذ ـ قملومٜم٤مهؿ سمنمااط اًمٕمهللاًم٦م واًمريٌ٧م ذم
اًملوا ٦م مم٤م ٘ميْمٞمف طمٙمؿ اًمٕمهللاًم٦م ذم ٟم٘مؾ احلهلل ٨م وروا يف سم٠من ٙمقٟمقا أُمٜم٤مء ذم أٟمٗمًٝمؿ قمٚمامء سمهلل ٜمٝمؿ،
أهؾ ورع وشم٘مقى وطمٗمظ ًمٚمحهلل ٨م وإشم٘م٤من سمف وشمريٌ٧م ومٞمف ،وأن ٙمقٟمقا أهؾ متٞمٞمز وحتّمٞمؾِ ٓ ،مقهبؿ

( ) ُم٤مت هظمل ؿمخص ممـ ٟمًٌقا إًمٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م قم٤مم (191هد) وهق احلًـ اًمٕمًٙملي صمؿ زقمٛمقا أن هٜم٤مك وًمهلل ًا ًمدف وًمدهلل
ويمؼم وهلب ول ٕمٚمؿ قمٜمف اًمٜم٤مس..
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يمريػم ُمـ اًمٖمٗم ت ،وٓ شمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ إوه٤مم ومٞمام ىمهلل طمٗمٔمقه ووقمقه ،وٓ ُ َِم ٌَّف قمٚمٞمٝمؿ سم٤مٕهمٚمقـم٤مت.
وأن ٕمزل قمٜمٝمؿ اًمذ ـ ضملطمٝمؿ أهؾ اًمٕمهللاًم٦م ،ويمِمٗمقا ًمٜم٤م قمـ قمقراهتؿ ذم يمذهبؿ وُم٤م يم٤من
ٕمؽمهيؿ ُمـ هم٤مًم٥م اًمٖمٗمٚم٦م وؾمقء احلٗمظ ويمريلة اًمٖمٚمط واًمًٝمق وآؿميٌ٤مهً ،مٞمٕملف سمف أدًم٦م هذا اًمهلل ـ
وإقم ُمف وأُمٜم٤مء ا ذم أروف قمغم يمي٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف ^ وهؿ ه١مٓء أهؾ اًمٕمهللاًم٦م ،ومٞميٛمًؽ سم٤مًمذي
رووه و ٕميٛمهلل قمٚمٞمف وحيٙمؿ سمف ودملي أُمقر اًمهلل ـ قمٚمٞمف ،وًمٞمٕملف أهؾ اًمٙمذب ختلص ً٤م وأهؾ اًمٙمذب
ومه ً٤م وأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من واًمٖمٚمط ورداءة احلٗمظ ،ومٞمٙمِمػ قمـ طم٤مهلؿ و ٜمٌ٠م قمـ اًمقضمقه اًميل يم٤من
جملى روا يٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،إن يمذب ومٙمذب ،وإن وهؿ ومقهؿ ،وإن همٚمط ومٖمٚمط ،وه١مٓء هؿ أهؾ اجللح،
ومٞمً٘مط طمهلل ٨م ُمـ وضم٥م ُمٜمٝمؿ أن ً٘مط طمهلل ريف ،وٓ ٕمٌ٠م سمف وٓ ٕمٛمؾ قمٚمٞمف ،و ٙمي٥م طمهلل ٨م ُمـ
وضم٥م يمي٥م طمهلل ريف ُمٜمٝمؿ قمغم ُمٕمٜمك آقميٌ٤مر ،وُمـ طمهلل ٨م سمٕمْمٝمؿ أداب اجلٛمٞمٚم٦م واعمقاقمظ احلًٜم٦م
واًملىم٤ماؼ واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م هذا أو ٟمحقه) ( ).
وىمهلل يم٤من يمريػم ُمـ ه١مٓء اعمّمٜمٗملم ٌهللأون ُمّمٜمٗم٤مهتؿ سمذيمل أسمقاب حتذر ُمـ اًمٙمذب وشمٜمٗمل ُمٜمف،
وُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمله اسمـ قمهللي ذم يمي٤مسمف (افؽومؾ) وم٘م٤مل :أسمقاب ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٙمذب وشمِمهلل هلل اًمٕم٘مقسم٦م ومٞمف.
صمؿ ىم٤مل( :افبوب إولُ :مـ أىمٚمؾ اًملوا ٦م قمٜمهلل خم٤موم٦م اًمزًم٦م.
افبوب افثوين :وزر اًمٙمذب قمغم رؾمقل ا إذا أوؾ سمف اًمٜم٤مس.
افبوب افثوفٌ :ؿمهللة قم٘مقسم٦م ُمـ يمذب قمغم رؾمقل ا ^ ومٞمحؾ احللام وحيلم احل ل.
افبوب افرابع :أقمٔمؿ اًمٙمذب هق اًمٙمذب قمغم رؾمقل ا ^ ًمٞمس يم٤مًمٙمذب قمغم همػمه.
افبوب اخلومس :اًمٙم٤مذب قمغم رؾمقل ا ٓ ل ح رااح٦م اجلٜم٦م)( ).
صمؿ ضم٤مءت ُملطمٚم٦م ضمهلل هللة ُأوملدت ومٞمٝم٤م إطم٤مد ٨م اعمقوققم٦م ذم ُمّمٜمٗم٤مت ظم٤مص٦م ،وًمٕمؾ ُمـ
أوااؾ اًمٙمي٥م اًميل وصٚميٜم٤م :يمي٤مب اسمـ اجلقزي (ت939 :هد) «اعمقوققم٤متش ذيمل ومٞمف أؾمامء
اًمقو٤مقملم صمؿ ٟمامذج ُمـ إطم٤مد ٨م اًميل ووٕمقه٤م.
صمؿ شمي٤مسمٕم٧م ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ،وم

ٙم٤مد ٛمل ىملن ُمـ اًمزُم٤من إٓ و ٔمٝمل ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ

ٌلم ـم٤ماٗم٦م ُمـ إطم٤مد ٨م اعمقوققم٦م ،وذًمؽ ُمـ ظم ل شميٌع أؾم٤مٟمٞمهلله٤م وُميقهن٤م.

( ) اجللح واًميٕمهلل ؾ ( .)9-9/
( )1اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًملضم٤مل ( .) 1-9/
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وم٤مؾميٌ٤مٟم٧م إطم٤مد ٨م اعمقوققم٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م ،وقملف اًمقو٤مقمقن واًمٙمذاسمقن ،وحت٘مؼ سمذًمؽ وقمهلل
ا  سمحٗمظ د ٜمف ،طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ [احلجل.]3:
وطمٗمظ يمي٤مسمف ٚمزم ُمٜمف طمٗمظ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ^ اًميل شمٌلم يمي٤مسمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [اًمٜمحؾ.]11:
ومٚمق ل ُحتٗمظ اًمًٜم٦م اعمٌٞمٜم٦م ًمٚم٘ملهن عم٤م حت٘مؼ وقمهلل ا  سمحٗمظ يمي٤مسمف ،وًمٙمـ ا  طمٗمظ يمي٤مسمف
وطمٗمظ سمٞم٤مٟمف.
وىمهلل روى أهؾ اًمًٜم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت سمذيمل أؾم٤مٟمٞمهلله٤م ًمٞمٌٞمٜمقا أصؾ خم٤مرضمٝم٤م ٓ ًمٞمًيهللًمقا هب٤م ،وهلذا
وم٘مهلل سمذًمقا ضمٝمقد ًا يمٌػمة ذم سمٞم٤مهن٤م وقمهللم صحيٝم٤م.
صمؿ إن اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م اًميل ذم يمي٥م اًمًٜم٦م إٟمام يم٤من أيمريله٤م ٕهملاض ؿمخّمٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو
ُمذهٌٞم٦م دؾمٝم٤م اًمٙمذاسمقن ويمِمٗمٝم٤م اًمٕمٚمامء وسمٞمٜمقا ووٕمٝم٤م.
واًمٕمج٥م أن هذه اجلٝمقد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ذم اًمزُمـ اًمذي ٕمٞمش ومٞمف إؿمخ٤مص اًمذ ـ
زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م هلؿ ايُم٤مُم٦م ول ِم٤مرك ه١مٓء إؿمخ٤مص سمٙمي٤مسم٦م أي يمي٤مب حيٗمظ ًمٚمٜم٤مس د ٜمٝمؿ أو
ٜمٌٝمٝمؿ إمم اًملوا ٤مت اًمّمحٞمح٦م أو اًمْمٕمٞمٗم٦م أو اعمٗمؽماة مم٤م ١ميمهلل أهنؿ ًمٞمًقا أاٛم٦م ُمـ ا  وإٓ ًم٘م٤مُمقا
سمجٝمهلل أقمٔمؿ ُمـ ضمٝمهلل أهؾ اًمًٜم٦م أو ُمريٚمف قمغم إىمؾ!!
ٟمٕمؿ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ضمٝمقد قمٚمٛمٞم٦م ُمـ سمٕمْمٝمؿ ذم أوااؾ اًم٘ملن اًمري٤مين وأوؾمٓمف قمغم هللي ايُم٤مُملم
حمٛمهلل اًمٌ٤مىمل وضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمز هلل قمام يم٤من ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وأُم٤م ُمـ سمٕمهللهؿ ومٙم٤مٟم٧م اعم١مًمٗم٤مت
اًمًٜمٞم٦م شميٙم٤مصمل ٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ ول ِم٤مريمقا هؿ سم٠مي شم٠مًمٞمػ.
وٓ ٘م٤مل إهنؿ يم٤مٟمقا ذم شم٘مٞم٦م إذ ُم٤م لو ف اًمِمٞمٕم٦م قمٜمٝمؿ ّمؾ إمم محؾ سمٕمػم واًمذي اؾميٓم٤مع أن
حيهللث سمٙمؾ ذًمؽ اًمٙمؿ ُمـ اًملوا ٤مت ٓ ٕمجزه أن ٙمي٥م يمي٤مسم ً٤م ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن شمٚمؽ اًملوا ٤مت ًمٞمً٧م
ُمـ يم ُمٝمؿ وإٟمام ٟمًٌ٧م إًمٞمٝمؿ ًمًهلل هذه اًمريٖملة اًميل شمٙمِمػ قمهللم إُم٤مُميٝمؿ وأهنؿ ًمٞمًقا أيمريل ُمـ رضم٤مل
ص٤محللم يمٌ٘مٞم٦م إُم٦م.
وم٠م ـ أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمـ هذه اًملوا ٤مت اًميل شمٜمًٌٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنم ٦م إًمٞمٝمؿ ،وىمهلل شمهللاوهل٤م اًمِمٞمٕم٦م
طمً٥م اًملوا ٤مت ذم قمّمقرهؿ ويمريػم ُمٜمٝم٤م ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم أو ٟمٌٞمف ؾمٞمهلل اعملؾمٚملم وهل سمٞميف
اًمٓمٞمٌلم ،أو ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم ،صمؿ ل ٙمِمٗمقه٤م ٕشمٌ٤مقمٝمؿ.
صمؿ شمهللاوًميٝم٤م اًمٓم٤ماٗم٦م ول ٙمِمٗمٝم٤م قمٚمامؤهؿ ول ٌٞمٜمقا يمذهب٤م إمم اًمٞمقم ،قمهللا سمٕمض اًملوا ٤مت حل٤مضم٦م
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ظم٤مص٦م هلؿ ذم شمْمٕمٞمٗمٝم٤م ٓ ىمٜم٤مقم٦م سمْمٕمٗمٝم٤م.
وىمهلل قمٚمؼ اعمجٚمز قمغم اًمٙم٤مذم ومٚمؿ ٚمؼ اًم٘مٌقل ُمـ اًمٓم٤ماٗم٦م طميك إن اًمذ ـ مجٕمقا ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م
ذم ُمقؾمققميٝمؿ اًمٙمؽموٟمٞم٦م اًملوااٞم٦م ل هللظمٚمقه ومٞمٝم٤م.
وقمٜمهللُم٤م ىم٤مم اًمٌٝمٌقدي ذم اًمٕمٍم احل٤مض سم٢مظملاج يمي٤مب« :صحٞمح اًمٙم٤مذمش واًمذي ل ذيمل ومٞمدف إٓ
أىمؾ ُمـ صمٚم٨م روا ٤مت اًمٙم٤مذم ووٕمػ اًمٌ٤مىمل صمد٤مرت قمٚمٞمدف صمد٤مالة اًم٘مدقم صمدؿ أقمد٤مدوا ـمٌ٤مقمد٦م يمي٤مسمدف سم٤مؾمدؿ
«زسمهللة اًمٙم٤مذمش سمهللون إذٟمف( ).
سمؾ طميك اعمجٚمز ٟمٗمًف ل ًيٗمهلل قمٛمٚمٞم ً٤م ُمـ شمّمحٞمح٤مشمف وشمْمٕمٞمٗم٤مشمف ذم هذا اًمٙمي٤مب طمٞم٨م ل ٓمٌدؼ
ُم ٜمٝمجف ذًمؽ قمغم قم٘مٞمهللشمف وُمقىمٗمف ُمـ اًمّمدح٤مسم٦م وأُمدقر اًمدهلل ـ إظمدلى وهلدذا ومد وم٤مادهللة ذم ُمريدؾ هدذا
اًمٕمٛمؾ ُم٤مل ٙمـ ًمف شم٠مصمػمه قمغم قم٘م٤ماهلل اًمٓم٤ماٗم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م.
وٟمحـ سم٢مذن ا  ؾمٜمقرد ذم هذا اًمٌح٨م ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمهللؾمقؾم٦م قمغم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م
وُم٤م ُشملك أيمريلً ،مٙمـ اًم٘مّمهلل هق شمٜمٌٞمف اًمِمٞمٕم٦م إمم أهنؿ وح٤م ٤م روا ٤مت ُمٙمذوسم٦م ُدؾم٧م قمغم إاٛم٦م
ورواه٤م قمٚمامؤهؿ واقميٛمهللوا قمٚمٞمٝم٤م ذم شم٠مؾمٞمس قم٘مٞمهللهتؿ ،مم٤م شمًٌ٥م ذم ومّمٚمٝمؿ قمـ سم٘مٞم٦م إُم٦م
ايؾم ُمٞم٦م ..ومٝمؾ ٜميٌٝمقن؟
هذا ُم٤م ٟملضمقه ،وا اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.

( ) وىمهلل ذيمل طمٞمهللر طم٥م ا ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمٌٝمٌقدي وهق رضمؾ ىمهلل سمٚمغ اًمًٌٕملم أو اًمريامٟملم ُمـ قمٛمله أن اعملاضمع ُم٤مرؾمقا
قمٚمٞمف وٖمقـم ً٤م ؿمهلل هللة وأقم٤مدوا ـمٌع اًمٙمي٤مب سمهللون إذٟمف وشمٍمومقا ذم شمٖمٞمػم اؾمدٛمف!!! يميد٤مبٟ :مٔمل د٦م اًمًدٜم٦م ذم اًمٗمٙمدل
ايُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًميٙمقن واًمّمػمورة (.) 31
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املبخــح األٔه
إحــاله اإلواً وـخــن اخلالـل
ادطضؾى إول :دظقى أن اإلموم هق اإلفف.
ادطؾى افثوين :دظقى أن ظع بـ أيب ضوفى هق إول وأخر وافظوهر وافبضوضـ وهضق بؽضؾ رء
ظؾقؿ!!
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن إئؿي هؿ أشامء ار ايسـك.
ادطؾى افرابع :دظقى أن ظؾقوً هق افرب.
ادطؾى اخلومس :دظقى أن اإلموم هق رب إرض.
ادطؾى افسودس :دظقى أن ادراد بوفؼك بور دم افؼرآن هق افؼك دم اإلمومي.
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املطـمب األٔه
دعٕ ٝأُ اإلواً ِٕ اإللْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ورد ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م يمريػم ُمـ اًملوا ٤مت اًميل حتؾ ايُم٤مم حمؾ اخل٤مًمؼ ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م كم:
) ٟمًددٌقا إمم أيب قمٌددهلل ا أٟمددف ىمدد٤مل ذم ىمددقل ا  :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ

ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ أي ٓ« :شميخذوا إُم٤مُملمش ،وىمقًمف( :إٟمدام هدق إًمدف واطمدهلل) أي :إٟمدام هدق« :إُمد٤مم
واطمهللش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل ذم ىمقل ا شمٕمد٤ممم :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
[اًمزُمل ]99:أي« :سمجٜم٥م أُمػم اعم١مُمٜملمش( ).
 )9وٟمًدٌقا إمم أيب ضمٕمٗمدل  -ذم طمدهلل ٨م آؾمديٓم٤مقم٦م  -أٟمدف ىمد٤مل :ﭥﭦﭧ ﭨﭩ
[إقملاف] 99:

٘مقل« :قمٚمؿ ايُم٤مم ،ووؾمع قمٚمٛمف اًمذي هق ُمـ قمٚمٛمف يمؾ رء ،هؿ ؿمٞمٕميٜم٤مش( ).

 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕمد٤ممم :   ﯓﯔ ﯕ
ىم٤مل« :إن ا ظمٚمٓمٜم٤م سمٜمٗمًف ،ومجٕمؾ فمٚمٛمٜم٤م فمٚمٛمف ووٓ يٜم٤م وٓ يفش( ).
 )9وذم اًمهللقم٤مء ذم اًمز ٤مرة اًملضمٌٞم٦م ٓ( :وملق سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ إٓ أهنؿ قمٌ٤مدك وظمٚم٘مؽ)

( )(

).

( ) شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( ،)19 /1واٟمٔمل :شمٗمًػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم ( ،)91/9اًمٌحد٤مر (ُ ،)999/19مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر
(ص.) 9 :
( )1اًمٙمدد٤مذم (  ،) 9/واٟمٔمددل :سمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت (ص ،)11 :اًمٌحدد٤مر ( ،) 39/11اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم (،)919/1
شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)139/1هم٤م ٦م اعملام هل٤مؿمؿ اًمٌحلاين (.)1/1
( )9اًمٌحددد٤مر ( ،)999/11اًمٙمددد٤مذم ( ُ ،)999/مًددديهللرك ؾمدددٗمٞمٜم٦م اًمٌحددد٤مر (ص ،) 1 :ضمددد٤مُمع أطم٤مد ددد٨م اًمِمدددٞمٕم٦م
(  ،) 9 /شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)91/1شم٠مو ؾ أ ٤مت (  ،) 91/وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (.)91/19
( )1اًمٙمددد٤مذم (  .) 19/واٟمٔمدددلُ :مٜم٤مىمددد٥م اسمدددـ ؿمدددٝمل هؿمدددقب ( ،)111/9اًمٌحددد٤مر ( ،)111/11اًميٗمًدددػم اًمّمددد٤مذم
(  ،) 99/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)919/شمٗمًػم اعمٞمزان (  ،) 3 /هم٤م ٦م اعملام (.) 9/1
(ُ )9مـ صٗم٤مت إاٛم٦م آصمٜمل قمنم (  ) 1إقمهللاد ُمليمز اعمّمٓمٗمك.
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ اإلواً ِٕ اإللْ:
افروايي إوػ:

هذه اًملوا ٦م ٟمٌلم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمهللة أوضمف ،هل:
أوًٓ :بقون معـك ـؾؿي (إفف) دم افؾغي:
هذه اًمٙمٚمٛم٦م وردت ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمكُ« :م٠مًمقهش ،أيُ« :مٕمٌقدش.
ؿول ابـ مـظقر( :اي ًَمف :ا  ،ويمؾ ُمد٤م اختدذ ُمدـ دوٟمدف ُمٕمٌدقد ًا إ ًَمدف قمٜمدهلل ُميخدذه ،واجلٛمدع ِ
ههلَد ٌ٦م
ٌ
ُ
وأهل د ُ٦م (قمٜمددهلل اعمنمدديملم) إَصددٜم٤مم ،ؾمددٛمقا سمددذًمؽ ٓقمي٘مدد٤مدهؿ َأن اًمٕمٌدد٤مدة َ ِ
ِ
حتددؼ هلدد٤م ،و َأؾمددامؤُ هؿ َشميٌَْ د ُع
َ
اقمي٘م٤مداهتؿ ٓ ُم٤م قمٚمٞمف اًمٌمء ذم ٟمٗمًف).
وؿول( :وا َأصٚمف إٓ ٌه قمغم ومِ ٍ
ٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل؛ َٕٟمف َ
ُم٠م ًُمقه َأي ُمٕمٌقد)( ).
وؿول أبق اهلقثؿ( :وٓ ٙمقن إهل ً٤م طميك ٙمقن ُمٕمٌقد ًا وطميك ٙمقن ًمٕم٤مسمهلله ظم٤مًم٘م ً٤م ،ورازىم ً٤م ،وُمدهلل ِّسمل ًا،
وقمٚمٞمف ُم ِ
٘ميهللر ًاَ ،ومٛمـ ل ٙمـ يمذًمؽ ،ومٚمٞمس سم٢مًمف ،وإن ُقمٌِهلل ُفمٚم ًام ،سمؾ هق خمٚمقق و ُُميٕمٌهلل)( ).
ُ
ومٙمٚمٛم٦م (إًمف) إذ ًا ٓ شمٓمٚمؼ إٓ قمغم اعمٕمٌقد اخل٤مًمؼ اًملازق اعمهللسمل ،وًمٞمس ذًمؽ إٓ ا  ،ومٝمدؾ قمدكم
يمذًمؽ؟!
ثوكقوً :أيي جوءت دم شقوق ٓ حيتؿؾ ؽر إرادة اخلوفؼ

هبذا آشؿ

ىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹ

[اًمٜمحؾ:

.]91-9

وم٤مٔ ٦م إومم شمٜمٝمك قمـ اخت٤مذ إهللم ،صمؿ شم٘ملر (إٟمام هق إًمف واطمهلل) ،صمؿ شم٠مُمل سمي٘مدقى ا  ،صمدؿ ختدؼم
أن ُم٤م ذم اًمًٛمقات وإرض ُِم ْٚم ٌؽ ًمف ،وأن ًمف اًمهلل ـ داا ًام أو ظم٤مًمّم ً٤م.
ومٝمؾ هذه اعمٕم٤مين شمّمٚمح ًممُم٤مم؟!

( ) إىمٌ٤مل إقماملُ ،)1 1/9( :مّمدٌ٤مح اعميٝمجدهلل (ص ،)119 :اعمّمدٌ٤مح (ص ،)913:سمحد٤مر إٟمدقار،)939/39( :
ُمًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مرُ ،)911/1( :مٙمٞمدد٤مل اعمٙمدد٤مرم ،)139/1( :اًمقٓ دد٦م اًميٙمق ٜمٞمدد٦م ٔل حمٛمددهلل( :ص،)111 :
ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم( :ص ،) 1:ساط اًمٜمج٤مة.)9 9/9( :
(ً )1مً٤من اًمٕملب (.)199/ 9
( )9هتذ ٥م اًمٚمٖم٦م (.)991/1
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« :وىمد٤مل ا ًمٕمٌد٤مده ٓ :شميخدذوا زم ذ ٙمد ً٤م أهيد٤م اًمٜمد٤مس ،وٓ شمٕمٌدهللوا ُمٕمٌدقد ـ،

وم٢مٟمٙمؿ إذا قمٌهللشمؿ ُمٕمل همػمي ضمٕمٚميؿ زم ذ ٙم ً٤م ،وٓ ذ ؽ زم ،إٟمام هق إًمف واطمدهلل وُمٕمٌدقد واطمدهلل ،وأٟمد٤م
ذًمؽ ،ﯪ ﯫ ٘مقل :وم٢م ٤مي وم٤مشم٘مقا وظم٤مومقا قم٘مد٤ميب سمٛمٕمّمدٞميٙمؿ إ د٤مي إن قمّمدٞميٛمقين وقمٌدهللشمؿ
همػمي ،أو أذيميؿ ذم قمٌ٤مدشمٙمؿ زم ذ ٙم ً٤مش( ).
ثوفثوً :وردت هذه افؽؾؿي دم ـتوب ار  دم أـثر مـ ثامكغ مقضعوً ،ومل تطؾؼ ظذ ؽره شبحوكف
إٓ ظذ شبقؾ افرد واإلبطول.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

[اًمٌ٘ملة.] 99:

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ [ـمف.]31:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [ومّمٚم٧م.]9-9:
رابعوً :أن ادؼـغ أضؾؼقهو ظذ معبقداهتؿ مـ دون ار شبحوكف ،ؾسؿك ار  ذفؽ ذـوً بف
شبحوكف ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

[إٟمٕم٤مم3:

].

وميٗمًػم« :إًمفش سمد« :إُم٤ممش سمٕمهلل هذا ُمـ أقمٔمؿ آقميهللاء قمغم اخل٤مًمؼ .
خومسوً :ظرض آشؿ ظذ اددفقل افؼظل وادعـك افشقعل:
ُمٕمٜمك «إففش إُم٤م أن ٙمقن سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي اًمنمقمل اًمذي ورد ذم قمنمات أ ٤مت سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٚمٖم٦م
واًميٗمًػم وهدق« :معبضقدش ،وم٘مدقل اعمًدٚمؿ ٓ« :إفضف إٓ ارش أيُ ٓ :مٕمٌدقد إٓ ا  -أيً ٓ :ديحؼ أن
ٙمقن ُمٕمٌقد ًا إٓ ا .-
وإُم٤م أن ٙمقن سم٤معمٗمٝمقم اًمِمٞمٕمل وهق« :إُم٤ممش أي :ىمهللوة ،وٓ جيقز إـم ق «إًمفش قمغم «ايُم٤ممش ُمـ
يم اًمقضمٝملم.
وم٠مُم٤م إـم ق «إففش سمٛمٕمٜمك« :معبقدش قمغم ايُم٤مم ومٝمذا ٓ جيقز سم٢ممج٤مع إُم٦م؛ إذ ٓ جيقز أن ٙمقن
هٜم٤مك ُمٕمٌقد همػم ا  ،وايٟمً٤من ٓ هللظمؾ ايؾم م طميك ٜمٗمل أًمقهٞم٦م همػم ا  و ِمٝمهلل أن ٓ إًمف

( ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي (ُ )111/ 9م١مؾمً٦م اًملؾم٤مًم٦م .ط. .

قطع الضم ٛباخلالل 

56

إٓ ا  .وىمهلل أٟمٙمل  قمغم اعمنميملم ُمـ اًمٕملب اًمذ ـ أذيمقا ُمٕمف همػمه ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

ﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ [احلجل.]39-31:
وأٟمٙمل قمغم اًمٜمّم٤مرى اًمذ ـ اختذوه وأُمف

إهللم ُمٕمف  ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
[اعم٤ماهللة9:

].

ومٚمق يم٤من جيقز إـم ق «إًمفش قمغم «ايُم٤ممش عم٤م أٟمٙمدل  ذًمدؽ قمدغم اًمٜمّمد٤مرى؛ إذ إٟمٌٞمد٤مء هدؿ أاٛمد٦م
اًمٜم٤مس ،واخت٤مذهؿ أاٛم٦م ًمٞمس ُمٜمٙمل ًا سمؾ هق واضم٥م ،وُم٤م يم٤من ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٜمٙمل اخت٤مذهؿ أاٛم٦م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ [إٟمٌٞم٤مء.]99-91:
وهبذا يٌلم سمٓم ن زقمؿ أن «إًمفش سمٛمٕمٜمك «إُم٤ممش.
شودشوً :فق أراد ار  افـفل ظضـ ااضوذ إمضومغ فضذـر ذفضؽ بوشضؿ اإلمضوم ،ومٚمدامذا دذيمل ؾمدٌح٤مٟمف
ايُم٤مم سم٤مؾمؿ هق ُمـ أظمص أؾماماف ؾمٌح٤مٟمف ،مم٤م ١مدي إمم إومً٤مد دًٓم٦م هذا آؾمؿ اخل٤مص سمف ؾمٌح٤مٟمف.
شوبعوً :أن هذه افروايي هل مضـ أصضـع افروايضوت دم مصضـػوت افطوئػضيٕ :هند٤م حتدؾ اعمخٚمدقق حمدؾ
اخل٤مًمؼ  ،وٓ أفمـ أن ُمًٚم ًام ٘ملأ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ صمؿ ي٘مٌؾ ُمريؾ هذه اًملوا ٤مت.
ثومـضوً :أشضضـد افقضضوظقن هضضذه افروايضوت إػ آل افبقضضً حتضضك تؽتسضى ذظقضضي وهٞمٌد٦م قمٜمددهلل أشمٌدد٤مع
اًمٓم٤ماٗم٦م وىمهلل حت٘مؼ ذًمؽ.
وًمٙمـ اعم١مُمـ اًمٕم٤مىمؾ ٕمٚمؿ أن هل اًمٌٞم٧م ٓ ٛمٙمدـ أن ٘مقًمدقا ىمدقًٓ ٜمدي٘مص ا  ،وًمدٞمس هٜمد٤مك
أؾمقأ ُمـ هذا آٟمي٘م٤مص طمٞم٨م قوع اعمخٚمقق حمؾ اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف.
توشضضعوً :ذك اجلوهؾقضضي ٓ يصضضؾ إػ هضضذا افؼضضك :سمددؾ هددق أىمددؾ سمٙمريددػم ُمددـ هددذا اًمنمددك ذم هددذه
اًملوا ٤مت ،طمٞم٨م إن ذك اجل٤مهٚمٞمد٦م هدق إذاك اعمخٚمدقق ُمدع اخلد٤مًمؼ ،وأُمد٤م هدذه اًملوا د٤مت ومٝمدل حتدؾ
اعمخٚمقق حمؾ اخل٤مًمؼ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ ﭩ
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ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ [احلجل.]39-31:
ظوذ ًا :افتبوس هذا آشؿ ظذ افشخص يـؼص أهؾقتف فػفؿ بؼقي أمقر افديـ ،وم٤مؾمؿ «اإلفضفش ُمدـ
أظمص أوص٤مف اخل٤مًمؼ  يمام شم٘مهللم ،إذ ُمٕمٜم٤مه« :ادعبضقدش سم٢ممجد٤مع قمٚمدامء اًمٚمٖمد٦م واعمٗمند ـ ،ومد٢مذا اًميدٌس
ُمٕمٜم٤مه قمغم اًمِمخص وم٠مومم سمف أن ٓ ٗمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أُمقر اًمهلل ـ.
وروا ٦م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م هلذه اًملوا ٤مت ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ شمٜم٘مص ُمـ أهٚمٞميٝمؿ ًمٗمٝمؿ اًمهلل ـ وشمِمٙمؽ ذم
صح٦م قم٘مٞمهللهتؿ.
حودي ظؼ :أن افسبى دم هذا آظتداء ظذ ار  هضق مضـ ادتضيمريـ طمٞمد٨م زقمٛمدقا أن ايُم٤مُمد٦م
ريمـ ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ،صمؿ ل جيهللوا اؾمدٛمٝم٤م وٓ اؾمدؿ ايُمد٤مم ذم اًم٘مدلهن اًمٙمدل ؿ ،ومد سمدهلل ُمدـ ؾمدهلل هدذه
اًمريٖملة ،ومٚمج٠موا إمم ووع هذه اًملوا ٤مت ًمًهلل هذه اًمريٖمدلة ،ومٗمندوا قمنمدات إؾمدامء ذم يميد٤مب ا 
سم٤ميُم٤مُم٦م ،وُمٜمٝم٤م« :ايًمف ،واًمّم ة ،واًمّمٞم٤مم ،واحل٩م ،واًمزيم٤مة ،واًمِمٝمل احلدلام ،واًمهللاسمد٦م ،واًمٌٕمقود٦م،
وقمّم٤م ُمقؾمك! ...إًملش يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من سمٕمض ذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.
واًمٕم٘م ء ًمق شم٠مُمٚمقا ٕدريمقا احل٘مٞم٘م٦م؛ وم٢من ا ؾمٌح٤مٟمف ًمق أراد أن جيٕمؾ هٜم٤مك إُم٤مُم٦م وأاٛم٦م ًمدذيمله٤م
ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ساطم٦م ،وعمَ َ٤م ذيمله٤م هبذه إًمٗم٤مظ اًميل ٓ شم٘مقم هب٤م احلج٦م ،وإٟمام شمٗمًدهلل اًمدهلل ـ وشمٗم٘مدهلل
اًمري٘م٦م سمٙمي٤مب ا .
افروايي افثوكقي:
هذه اًملوا ٦م دمٕمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم« :جـى ارش ضمٜم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ،وأ د٦م إٟمدام وردت ذم احلد٨م قمدغم
آؾمي٘م٤مُم٦م وإظم ص اًمٕمٛمؾ  واشمٌِّ٤مع اًمقطمل اًمذي أٟمزًمف ا ؾمٌح٤مٟمف قمغم رؾمقًمف

ُمـ ىمٌؾ أن

دد٠مشمٞمٝمؿ اًمٕمددذاب إن اؾمدديٛملوا قمددغم ذيمٝمددؿ ومٞمٜمددهللُمقا ،ومٞم٘مقًمددقا « :دد٤م طمنددشمك...ش أي :يحنددون قمددغم
شمٗمل ٓمٝمؿ ذم د ٜمٝمؿ طمٞم٨م ٓ ٜمٗمع اًميحن.
ومٙمٞمػ هتٛمؾ هذه اعمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م اعميٕمٚم٘م٦م سمحؼ اخل٤مًمؼ ًمٞمحؾ حمٚمٝم٤م طمؼ اعمخٚمقق؟!
وًمق أراد ؾمٌح٤مٟمف طم٘م ً٤م هظمل همػم هذا ًمذيمله ؾمٌح٤مٟمف سمٚمٗمظ واوح ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف.
وهذا اًمي٠مو ؾ ًمق اشمٌع ذم يمي٤مب ا ً مٗمًهللت دًٓميف ،وعم٤م صدهللق قمٚمٞمدف وصدٗمف شمٕمد٤ممم سم٠مٟمدف يمد م
قمليب ُمٌلم ،إذ اًمٕملب إٟمام خت٤مـمٌ٧م هبذه اًمٚمٖم٦م سمحً٥م دًٓم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م اعمٌٞمٜم٦م اًميدل مجٕمٝمد٤م قمٚمدامء اًمٚمٖمد٦م ذم
ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م ،وُم٤م اؾميخهللم اًمِم٤مرع ُمـ أًمٗم٤مفمٝم٤م ومدزاد ومٞمدف أو اٟمدي٘مص ُمٜمدف ،وم٢مٟمدف ٌٞمٜمدف ؾمدٌح٤مٟمف أو ٌٞمٜمدف
رؾمقًمف ^.
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 :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ [ومّمٚم٧م.]9:
 :ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦ

[اًمِمٕملاء39- 31:

].

ومد٤م ٘ مددلر أٟمدف أٟمزًمددف سمٚمٖمد٦م قملسمٞمدد٦م ُمٌٞمٜمد٦م ،أي :واوددح٦م ،واًملوا د٤مت ضمٕمٚميددف سم٠مؾمدٚمقب سمدد٤مـمٜمل
هم٤مُمض ٓ شمهللل قمٚمٞمف إًمٗم٤مظ وم٠مومًهللت يميد٤مب ا  اًمدذي أٟمزًمدف ؾمدٌح٤مٟمف سم٠مومّمدح اًمٚمٖمد٤مت وأذومٝمد٤م
ًمٞميحقل سميٚمؽ اًملوا ٤مت إمم ٍ
ىملهن سم٤مـمٜمل ٓ ٗمٝمؿ ُمـ ظم ل اًمٚمٗمظ.
افروايي افثوفثي:
هذه اًملوا ٦م دمٕمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم« :ورمحيلش أي :قمٚمؿ ايُم٤مم ،و« :يمؾ رءش هؿ اًمِمٞمٕم٦م.
وأ ٦م واوح٦م ٓ حتي٤مج إمم سمٞم٤من؛ وم٤م  ذيمل قمذاسمدف وذيمدل رمحيدف ذم ضمقاسمدف عمقؾمدك

وهدق

ييع إمم ا ً ملومع اًمٕم٘م٤مب اًمذي ٟمزل سم٤مًمًٌٕملم اًمذ ـ يمد٤مٟمقا ُمٕمدف ،سمًدٌ٥م ومٕمدؾ سمٕمدض اًمًدٗمٝم٤مء،
وم٠مضم٤مسمف ؾمٌح٤مٟمف سم٠مٟمٜمل أقمذب وأرطمدؿ ،وأن رمحيدف ؾمدٌح٤مٟمف أقمدؿ ُمدـ قمذاسمدف ،وىمدهلل سمٚمدغ ُمدـ ؾمدٕميٝم٤م أٟمدف
ؾمددٌح٤مٟمف ضمٕمٚمٝمدد٤م حمٞمٓمدد٦م سمٙمددؾ رء ذم هددذا اًمقضمددقد ،وهددذا ًمٙمامًمددف وهمٜمدد٤مه قمددـ ظمٚم٘مددف ورأوميددف هبددؿ صمددؿ
ظمّمّمٝم٤م سم٤معمي٘ملم.
ومٙمٞمػ جيٕمؾ يم م ا  قمـ ٟمٗمًف وقمـ صٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف ُمـ يم م ايُم٤مم؟!
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ظمص هبذه اًملمح٦م أصح٤مب صٗم٤مت ًمٞمس ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ذيمل ايُم٤مُم٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وًمٕمؾ هذا
هق اًمًٌ٥م اًمذي ضمٕمؾ اعمٗمؽم ـ ْمٕمقن هذه اًملوا ٦م ًمٞمًهللوا هذه اًمريٖملة؛ إذ أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م وقمهللت
أصح٤مب هذه اًمّمٗم٤مت سم٤مًملمح٦م ،وًمٞمس ُمـ سمٞمٜمٝم٤م اي امن سم٤ميُم٤مم أو اشمٌِّ٤مع ايُم٤مم ،وًمق يم٤مٟم٧م ايُم٤مُم٦م
ريمٜم ً٤م ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ًمذيملت هٜم٤م.
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افروايي افرابعي:
شميحهللث هذه اًملوا ٦م قمـ صم صم٦م أُمقر:
إمر إول :دقمقى أن ا  ظمٚمدط إاٛمد٦م سمٜمٗمًدف ،وهٜمد٤م ّمدؾ اًمٖمٚمدق إمم اًمدهللرك إؾمدٗمؾ ُمدـ
اًمًدقء ،ومد٤م  ظمد٤مًمؼ اًمٙمددقن ،اًمٕمٔمدٞمؿ اًمٕمز دز اجلٌد٤مر اًمٖمٜمددل قمدـ يمدؾ ُمد٤م ؾمددقاه خيٚمدط اًمٕمٌدهلل اًمٗم٘مددػم
اًمْمٕمٞمػ سمٜمٗمًف؟!
ومٞمّمٌح ا وظمٚم٘مف ؾمقاء؟!
أهذا ٘مقًمف ُمًٚمؿ ١مُمـ سملسمف ؟!
أُم٤م هل اًمٌٞم٧م ومٝمؿ ُمـ هذا آومؽماء سملهء!
واخلؾط دم افؾغي :هق ُمزج ؿمٞمئلم ىم٤مسمٚملم ًمٚمٛمزج ذم سمٕمْمٝمام.
ؿول ابـ مـظقر( :ظمٚمط اًمٌمء سم٤مًمٌمء خيٚمٓمف ظمٚمٓم ً٤م وظمٚمٓمف وم٤مظميٚمطُ :مزضمف)( ).
وؿول ادرزوؿل( :أصؾ اخلٚمط :شمهللاظمؾ أضمزاء اًمٌمء سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض)( ).
إمر افثوين :دقمقى أن ا  ضمٕمؾ فمٚمٛمٝمؿ فمٚمٛمف ،أ ـ قضمهلل هذا اًمٙم م؟!
وذم أي يمي٤مب؟!
أُم٤م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومٚمٞمس ومٞمف ذيمل ًمألاٛم٦م ٓ إىملار ًا وٓ ٟمٗمٞم ً٤م!
وهذه اًملوا ٤مت اًميل شمقهؿ اعمًٚمٛملم سم٠مُمل ُمٕمهللوم ٓ وضمقد ًمف ،صمؿ شمٕمٛمهلل إمم يميد٤مب ا  وميٜمزًمدف
قمغم دقمقاه٤م.
ومٝمذه أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م وردت ذم سمٜمل إهااٞمؾ ذم ُمقوٕملم ُمـ يمي٤مب ا  ،وٓ قم ىم٦م هلد٤م سمدام ورد
ذم اًملوا ٦م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶ ﮷

﮸ ﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀ ﯁﯂
          ﯓ ﯔ ﯕ [اًمٌ٘ملة.]99-99:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

( ) ًمً٤من اًمٕملب (.) 3 /9
( )1شم٤مج اًمٕملوس ( .)1111/
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ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁ

[إقملاف91:

].

ومٝمؾ إاٛم٦م ُمـ سمٜمل إهااٞمؾ؟!
صمؿ أ ـ ذم أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م ضمٕمؾ فمٚمؿ أطمهلل فمٚمٛمف ؟
٘مدقل  :إن سمٜمدل إهااٞمددؾ ل ٔمٚمٛمدقا اخلدد٤مًمؼ وإٟمدام فمٚمٛمدقا أٟمٗمًددٝمؿ ،ومٝمٜمد٤م ٟمٗمددل ًمٚمحدقق اًمٔمٚمددؿ
سم٤مخل٤مًمؼ  وإٟمام وىمع فمٚمٛمٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ.
واًملوا د٦م شم٘مدقل :إن ا ( ضمٕمددؾ فمٚمٛمٜمد٤م فمٚمٛمددف) ،ومد٠م ـ ذم أ د٦م أي دًٓمدد٦م أو إؿمد٤مرة إمم وىمددقع
اًمٔمٚمؿ قمغم ا ؟!
إن ا ؾمٌح٤مٟمف ٜمٗمل وىمقع اًمٔمٚمؿ قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ،واًملوا ٦م شم٘مقل :إن ا  ضمٕمؾ فمٚمٛمٝمدؿ فمٚمٛمدف،
وم٠م ـ ذيمل فمٚمٛمٝمؿ هٜم٤م وأٟمف فمٚمؿ ًمف ؾمٌح٤مٟمف؟!
يم م ٓ ُمٕمٜمك ًمف ،وإٟمام ووع ًمزرع اًملهٌ٦م واًميٕمٔمٞمؿ ًمهللقمقى ايُم٤مُم٦م.
إمر افثوفٌ :ضمٕمؾ ا  وٓ يٝمؿ وٓ يف؟! أ ـ ضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف وٓ يٝمؿ وٓ يف؟!
هذا يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف سملم أ هلل ٜم٤م ٓ ذيمل ومٞمف ًممُم٤مُم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وٓ ًمألاٛم٦م اًمذ ـ ٟمّمٌيٝمؿ هل٤م ،وإٟمام
ٍ
عمٕم٤من ووٕمقه٤م سم٢مزااٝم٤م ،وم٠مصٌح يمؾ ؿمٞمٕمل ٘ملأ يم م ا ؾمٌح٤مٟمف ٓ ٘مع ذم
هل أًمٗم٤مظ قم٤مُم٦م ـمققمقه٤م
ذهٜمف إٓ شمٚمؽ اعمٕم٤مين اًميل اسميهللقميٝم٤م اًملوا ٤مت.
وُمـ ذًمؽ ُمدري ً ىمقًمدف شمٕمد٤ممم :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ [اعم٤ماهللة.]99:
ووٕمقا سم٢مزاء «اًمذ ـ هُمٜمقاش قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،ومٙمؾ ُمـ ىملأ أ ٦م اٟم٘مهللح ذم ذهٜمف أن اعمدلاد

.

ومٚمق ووع أهؾ اًمًٜم٦م أُم٤مُمٝم٤م« :أسم٤م سمٙمل اًمّمهلل ؼش ُمري ً ،ويمؾ ُمٗمن ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ أيمهلل قمغم ذًمؽ
اعمٕمٜمك ٟٓم٘مهللح ذم ذهـ أهؾ اًمًٜم٦م دًٓم٦م أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م قمٚمٞمف يمٚمام ىملءوا هذه أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م.
وهذا إؾمٚمقب ًيٓمٞمٕمف يمؾ ُمـ ٓ خي٤مف ا  وخيْمع شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هلقاه.
وم٘مقًمددف شمٕمدد٤ممم :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ وصددػ ٜمٓمٌددؼ قمددغم يمددؾ
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ُم١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف ،ومٝمق اؾمؿ ُمِمؽمكِ ،
ومٚم َؿ ْمع ؾمٌح٤مٟمف اؾم ًام ُمِمؽميم ً٤م ًمٚمهللًٓمد٦م قمدغم ىمْمدٞم٦م هدل ريمدـ
ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ طمً٥م زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م؟!
ِ
ول َ ل ْمع اؾمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمٌ٤مذة ومػمشمٗمع اًمٜمزاع؟!
إن ا  ل ْمع ذًمؽ؛ ٕٟمف ل جيٕمؾ هٜم٤مك إُم٤مُمد٦م وٓ إُم٤مُمد ً٤م ،وُمد٤م يمد٤من ؾمدٌح٤مٟمف ًمٞمًديٕمٛمؾ ًمٗمٔمد ً٤م
ُمقمه ً٤م ذم ىمْمٞم٦م زُ قمؿ أهن٤م أقمٔمؿ ىمْمٞم٦م ذم اًمهلل ـ ومٗم٤مرىم٧م اًمِمٞمٕم٦م سمًٌٌٝم٤م سم٘مٞم٦م اعمًٚمٛملم.
ومٝمذه إُمقر يمٚمٝم٤م ذم هذه اًملوا ٦م دقم٤موى ٓ طم٘م٤ماؼ هل٤م ،أراد واوٕمٝم٤م شم٘مهلل س أوملاد ُمـ هل اًمٌٞم٧م
وإطم هلؿ حمؾ ا  ،وسم٤مًمي٤مزم ٌٓمؾ اًمهلل ـ وشمٗمؽمق إُم٦م.
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ عم٘ بَ أب٘ طالب ِٕ األٔه ٔاآلخس
ٔالظاِس ٔالباطَ ِٕٔ بكن غ٘ ٞعمٗي!!
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م شمٜمً٥م إمم قمكم
) زقمٛمقا أن اًمِمٛمس ىم٤مًم٧م ًمٕمكم

صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:

٤ « :م ُ
فمد٤مهل ،د٤م سمد٤مـم ُـ ،د٤م ُمدـ هدق سمٙمدؾ
هظمل٤ ،م
ُ
أول٤ ،م ُ

رء قمٚمٞمؿ..ش( ).
 )1وقمزى اعمجٚمز إمم يمي٤مب أيب سمٙمل اًمِمػمازي :أن أُمػم اعم١مُمٜملم ظمٓمد٥م ذم ضمد٤مُمع اًمٌٍمدة ىمد٤مل
٥م ا  ،وسم٤مسمف اًمذي ١مشمك ُمٜمف.
ْ٥م ا ويمٚمٛميف و َىم ْٚم ُ
ومٞمٝم٤م أٟم٤م َضمٜم ُ
ادخؾقا افبوب شجد ًا أؽػر فؽؿ خطويوـؿ وأزيد ادحسـغ.
وذم لشم٤مب اعمٌٓمٚمقن.
ويب وقمغم هللي شم٘مقم اًمً٤مقم٦مَّ ،
وأٟم٤م إول وأظمل واًمٔم٤مهل واًمٌ٤مـمـ وسمٙمؾ رء قمٚمٞمؿش( ).
 )9وٟمً٥م اعمجٚمز إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل( :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 :أٟم٤م وضمف ا وأٟم٤م ضمٜم٥م ا .

وأٟم٤م إول وأٟم٤م أظمل وأٟم٤م اًمٔم٤مهل وأٟم٤م اًمٌ٤مـمـ وأكو وارث إرض)

( )

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗ ًا ِٕ األٔه ٔاآلخس ٔالظاِس ٔالباطَ:

شبحون ار! يمٞمػ اؾميٓم٤مع اعميدآُملون قمدغم د دـ ا  أن هللؾمدقا هدذه اًملوا د٤مت قمدغم هل اًمٌٞمد٧م

وهؿ وا ُمٜمٝم٤م سملهء ،صمؿ ٘مٌٚمٝم٤م ُمـ زقمؿ أٟمف ُمـ أشمٌ٤مع هل اًمٌٞم٧م؟!
يمٞمػ جيقز عمًٚمؿ ١م ُمـ سم٤م ورؾمقًمف أن لوي هذا آومؽماء وآقميهللاء قمغم رب اًمٕم٤معملم ذم
يمي٤مسمف؟!
( ) يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمدـ ىمدٞمس (ص ،)199:سمحد٤مر إٟمدقار ( ُ ،) 11/1مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (  ،)111/اًمٗمْمد٤ماؾ
ًمِم٤مذان سمـ ضمؼماٞمؾ اًم٘مٛمل (ص ،)93:اًملوو٦م ًمف (ص ،)11 :قمٞمقن اعمٕمجزات (ص ،)9:هم٤م ٦م اعملام (،)1 1/9
طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ هل حمٛمهلل (ص.) 99:
( )1اًمٌحدد٤مر ( ،) 11/31سمّمدد٤مال اًمددهللّ رضم٤مت (صُ ،) 9 :مٜم٤مىمدد٥م هل أيب ـم٤مًمدد٥م ( ،)919/1وسمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت
(ص.) 9 :
( )9اًمٌح٤مر ()913/93
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ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ

[احلهلل هلل:

.]9-

خيؼمٟم٤م رسمٜم٤م  قمـ قمٔمٛميف ويمامًمف وهمٜم٤مه وأزًمٞميف وأسمهلل يف واًميل ٓ ِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ،صمدؿ
جيلؤ اعميآُملون أن ٜمًٌقا إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

أٟمف هللقمل ًمٜمٗمًدف ُمد٤م شمٗمدلد سمدف ؾمدٌح٤مٟمف ،و ي٘مٌٚمٝمد٤م

سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م وهل يمٗمل س ح ٓ ّمهللر ُمريٚمف قمـ قمكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م

وٓ قمٛمدـ هدق أىمدؾ

ُمـ قمكم.
أًمٞمس هذا ُمـ أووح إدًم٦م قمغم أن هٜم٤مك ُم١ماُملة قمغم د دـ ا ٟ مًدج٧م ظمٞمقـمٝمد٤م ذم اًمٔمد م،
صمؿ أؾمٜمهللت إمم هل اًمٌٞم٧م ًميٙمقن ُم٘مٌقًم٦م قمٜمهلل أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م.
وًمددق يم٤مٟمدد٧م اًمٓم٤ماٗمدد٦م قمددغم صددٚم٦م سمٙميدد٤مب ا  ىمددلاءة وومٝم د ًام وشم دهللسمل ًا عمدد٤م اؾمدديٓم٤مقم٧م أُمريدد٤مل هددذه
اًملوا ٤مت أن دمهلل هل٤م ـمل ٘م ً٤م إًمٞمٝمؿً ،مٙمـ اًمٓم٤ماٗم٦م  -يمام ؾمٞم٠ميت  -ىمهلل هجلت اًم٘مدلهن اًمٙمدل ؿ ،وُمدـ ىمدلأه
ٔمؾ أؾمػم اًمي٠مو ت اًمٌ٤مـمٜمٞمد٦م اًميدل أومًدهللت ُمٕمٜمد٤مه ،ومٗمٝمدؿ يميد٤مب ا  قمدغم همدػم ُمٕمٜمد٤مه ،وإٓ ومٝمدؾ
ٛمٙمـ أن ٘مقل قمكم

« :أٟم٤م إول ،وأظمل ،واًمٔم٤مهل ،واًمٌ٤مـمـ ،وسمٙمدؾ رء قمٚمدٞمؿش وا  هدق

ص٤مطم٥م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًميل ٓ ِم٤مريمف ومٞمٝم٤م أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف.
أًمٞمس ُمـ ومٕمؾ هذا وم٘مهلل ادقمك إًمقهٞم٦م؟!
ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبي٤من قمٔمٞمؿ! ل ّم هللر إٓ ممـ أراد إسمٓم٤مل هذا اًمهلل ـ وإومً٤مد قم٘م٤ماهلل اعمًٚمٛملم.
صمؿ اٟمٔمل اًمٙمذب ذم دقمقى أن اًمِمٛمس ظم٤مـمٌيف سميٚمؽ اًمّمٗم٤مت ،ا أيمؼم قمغم هذا آومؽماء!!
إهن٤م ل خت٤مـم٥م ؾمٞمهلل اًمٌنم حمٛمهلل ًا

سمذًمؽ ومٙمٞمػ سم٠مطمهلل ُمـ أشمٌ٤مقمف؟!

ومٝمددؾ هن إوان ٕشمٌدد٤مع هددذه اًمٓم٤ماٗمدد٦م أن ٕمٞمددهللوا اًمٜمٔمددل ذم قم٘م٤ماددهللهؿ ،وحيددذروا هددذه اًمٙميدد٥م
اعمهللؾمقؾم٦م اًميل شملوي آومؽماء قمغم ا  سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م؟!
وأُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٙم م ذم اًملوا ٦م وم شم٘مؾ قمـ هذه اعمٕم٤مين ذم آومؽماء ،وسمٓم ن اًمهللقم٤موى اًمً٤مسم٘م٦م ٍ
يم٤مف
ذم سمٞم٤من سمٓم ن ُم٤م ٚمحؼ هب٤م ،ومٚمٞمس هملوٜم٤م شميٌع يمؾ ُم٤م شميْمٛمٜمف اًملوا ٤مت؛ إذ ذًمؽ ٓمقل ،وًمٙمـ
ٟمٙميٗمل سمٌٞم٤من سمٓم ن سمٕمْمٝم٤م ًمٚمهللًٓم٦م قمغم سمٓم ن ُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م.
أمو أفػوظ افروايوت ؾـشر إػ ؾسودهو بام يع ،ؾـؼقل:
أ-هددذه إؾمددامء إرسمٕمدد٦م أـمٚم٘مدد٧م ذم يميدد٤مب ا  قمددغم ا ؾمددٌح٤مٟمف ،طمٞمدد٨م وردت ذم ؾمددٞم٤مق
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وسمٞم٤من شمٗملده سمد٤مًمقضمقد اًمدذي ٓ سمهللا د٦م ًمدف وٓ هن٤م د٦م ًمدف ؾمدٌح٤مٟمف وشمٗمدلده سم٤مًمٕمٔمٛمد٦م

واًمقطمهللاٟمٞم٦م ؾمٌح٤مٟمف.
واًملوا ٦م شملد قمغم ا  ،وشمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

اًمٕمٌهلل اًمٗم٘مدػم اعمخٚمدقق اًمْمدٕمٞمػ اعمٞمد٧م اًمدذي ٓ

وضمقد ًمف وٓ ىمٞم٤مم ًمف إٓ سمخ٤مًم٘مف ؾمدٌح٤مٟمف ..دمٕمٚمدف هدق إول وأظمدل ...وُمٕملومد٦م اعمًدٚمؿ سمدقرود هدذه
أ د٦م ذم يميدد٤مب ا  يمد ٍ
د٤مف ذم سمٞمد٤من سمٓمد ن هددذه اًملوا د٦م اًمٙم٤مذسمدد٦م ،ومدد٤م ؾمدٌح٤مٟمف ّمددػ ٟمٗمًددف هبددذه
إوص٤مف ،وحيٍمه٤م ًمف ؾمٌح٤مٟمف ،ومٞم٘مقل« :هقش أي ٓ :همدػمه ،واًملوا د٦م شمّمدػ اًمٕمٌدهلل اعمخٚمدقق هبدذه
إوص٤مف ،ومٝمؾ حيي٤مج سمٕمهلل ذًمؽ ًم ؾميهللٓل قمغم سمٓم ن اًملوا ٦م؟!
بٟ ٓ -مهللري يمٞمػ قصػ قمكم

هبذه اًمّمٗم٤مت وهق خمٚمقق حمهللثً ،مقضمقده سمهللا ٦م وهن٤م ٦م،

وهذا ٓ جيٝمٚمف أي ؿمخص قم٤مىمؾ.
ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘مٌؾ اًمٕم٤مىمؾ أن ذًمؽ ُمـ صٗم٤مشمف

وهق خمٚمقق حمهللث؟!

ج  -صمؿ اوميي٤مطمٞم٦م اًملوا ٦م قمجٞمٌ٦م ،وم٘مهلل اومييح٧م سم٘مقهل٤م( :ادظمٚمقا اًمٌ٤مب ؾمجهلل ًا أهمٗمل ًمٙمؿ ظمٓم٤م ٤ميمؿ
وأز هلل اعمحًٜملم) يمٞمػ جيقز أن ٜمً٥م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم أن خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس هبذا اًمٙم م؟!
أًمٞمس ذًمؽ هق قملم ظمٓم٤مب ا  خلٚم٘مف ،طمٞم٨م ىم٤مل خم٤مـمٌ ً٤م ًمٌٜمل إهااٞمؾ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ [اًمٌ٘ملة.]93-91:
صمؿ شم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًميحلف ًمٗمظ أ ٦م وشمٜمًٌٝم٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ،وهق ُمٜمٝم٤م سملاء؟!

د -إن اًمٙمي٤مب اًمذي أورد هذه اًمّمٗم٤مت اًميل هل ُمـ صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ،واصٗم ً٤م هب٤م قمٌهلل ًا ُمـ قمٌ٤مده،
راد ًا قمغم ا  ظمؼمه ،وواوٕم ً٤م قمٌهلله حمٚمف ..هلق يمي٤مب ُمِمٌقه ٓ قصمؼ ومٞمف وٓ ذم ُم١مًمٗمدف ذم شم٘مل دل د دـ
أو ٟم٘مؾ ظمؼم؛ إذ إ لاده هذه اًملوا ٦م اًمٙم٤مذسم٦م اعمٜم٤مىمْمد٦م ًمٙمد م رب اًمٕمد٤معملم ًمٞم١ميمدهلل أٟمدف همدػم أهدؾ ًمألظمدذ
قمٜمف ،سمؾ ًمٞمْمٕمف ذم ُمقوع اًمِمؽ واًمل ٌ٦م!
هد  -صمؿ شم٠ميت اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م اًمٙم٤مذسم٦م سم٠من اًمِمٛمس شمّمٗمف هبذه اًمّمٗم٤مت وشمز هلل٤ « :م ُمـ هق سمٙمؾ
رء قمٚمٞمؿش!!
شبحون ار! إن اًمذي هق سمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ إٟمام هق ا
ىمدددددد٤مل شمٕمدددددد٤ممم:

وم٤مًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ ُمـ ظمّم٤ماّمف .

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ ﯹ

قطع الضم ٛباخلالل 

65

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ [اًمٌ٘ملة.]13:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

[اًمٌ٘ملة:

.]19

وىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم :ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍ

[إٟمٕم٤مم1 :

].

وهٙمذا يمؾ يمي٤مب ا ٌ لم شمٗملده ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕمٚمؿ اعمٓمٚمؼ.
ومٙمٞمػ لى قم٤مل سملوا ٦م هذا اًمٙمٗمل اًمٍم ح اعمْم٤مد ًمٙم م ا  ذم يمي٤مسمف؟!
إكف بغ أمريـ:
إُم٤م أن ٕمٚمؿ أهن٤م يمذب ويمٗمل وردة صمؿ قرده٤م.
وإُم٤م أن ٕمي٘مهلل أهن٤م ص٤مدىم٦م.
وم٢من يم٤من ٕمي٘مهلل أهن٤م يمٗمل ومٙمٞمػ رواه٤م؟!
وإن رواه٤م ومٙمٞمػ ؾمٙم٧م قمـ سمٞم٤من يمذهب٤م؟!
وإن يم٤من ٕمي٘مهلل صحيٝم٤م ومٝمذا ً٘مط أهٚمٞميف ًمٚمٕمٚمؿ واًمٗميقى.
وٟمحـ ٟمؼمأ إمم ا ُ مـ هذا اًمٙم م اًمٙم٤مذب ،وٟمدؼمأ إمم ا  ممدـ رواهد٤م ول ٜمٙملهد٤م ،وٟمدؼمئ
هل اًمٌٞم٧م إسملار ُمٜمٝم٤م.
إن اًمذي وودٕمٝم٤م ًمدٞمٕمٚمؿ أٟمدف يمد٤مذب ومدٞمام ىمد٤مل ،وًمٙمٜمدف ل دهلل أن ٍمدف اًمٕمٌد٤مد قمدـ رهبدؿ  إمم
اعمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ ومٞمخن د ٜمف ودٟمٞم٤مه.
إن ُم٤م حتٛمٚمف هذه اًملوا ٤مت ُمـ قمٔمٞمؿ اعمٜمٙملات ٓ ًٕمٝم٤م قمنمات اعمجٚمهللات ،وًمٙمٜم٤م ٟمخيٍم
اًمٕمٌ٤مرة ،واعمقومؼ شمٙمٗمٞمف ايؿم٤مرة.
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ األٟىِ ٛي أمسا ٞاهلل احلطٍٜ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

و ٠ميت ٟمقع هظمل ُمـ آقميهللاء قمدغم ُم٘مد٤مم اخلد٤مًمؼ  ،ومٞمجٕمدؾ اًمٌنمد هدؿ أؾمدامء اخلد٤مًمؼ ،وومدٞمام دكم

ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:
) ٟمًٌقا إمم أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف يم٤من ٘مقل« :أٟم٤م قمٚمؿ ا  ،وأٟم٤م ىمٚم٥م ا اًمقاقمل ،وًمً٤من ا اًمٜم٤مـمؼ،
وقملم ا اًمٜم٤مفمل ،وأٟم٤م ضمٜم٥م ا  ،وأٟم٤م هلل ا ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤ملٟ« :محـ وا ِ إؾمامء احلًٜمك اًميل ٓ ٘مٌؾ ا ُمـ اًمٕمٌ٤مد قمٛمد ً
إٓ سمٛمٕملوميٜم٤م ،سمٜم٤م أصمٛملت إؿمج٤مر وضمدلت إهند٤مر ،وسمٜمد٤م ٜمدزل همٞمد٨م اًمًدامء و ٜمٌد٧م قمِمد٥م إرض،
وسمٕمٌ٤مدشمٜم٤م ُقمٌِهللَ ا  ،وًمقٓ ٟمحـ ُم٤م ُقم ٌِهللش( ).
 )3وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملٟ« :محـ ًمً٤من ا  ،وٟمحـ وضمف ا  ،وٟمحـ قملم ا ذم ظمٚم٘مفش( ).
 )1وٟمًددٌقا إمم أيب قمٌددهلل ا أٟمددف ىمدد٤مل« :إن ا ظمٚم٘مٜمدد٤م وم٠مطمًددـ صددقرٟم٤م ،وضمٕمٚمٜم د٤م قمٞمٜمددف ذم قمٌدد٤مده،
وًمً٤مٟمف اًمٜم٤مـمؼ ذم ظمٚم٘مف ،و هلله اعمًٌقـم٦م قمغم قمٌد٤مده سم٤مًملأومد٦م واًملمحد٦م ،ووضمٝمدف اًمدذي د١مشمك ُمٜمدف ،وسم٤مسمدف
اًمذي هللل قمٚمٞمف ،وظمزاٟمف ذم ؾماماف وأروف ،سمٜم٤م أصمٛملت إؿمج٤مر ،وأ ٜمٕم٧م اًمريامر ،وضملت إهند٤مر ،وسمٜمد٤م
ٜمزل همٞم٨م اًمًامء ،و ٜمٌ٧م قمِم٥م إرض ،وسمٕمٌ٤مدشمٜم٤م قمٌهلل ا  ،وًمقٟٓم٤م ُم٤م ُقمٌهلل ا ش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن  ظمٚم ً٘م٤م ُمـ رمحيف ،ظمٚم٘مٝمؿ ُمـ ٟمدقره ..ومٝمدؿ قمدلم ا
اًمٜمّ٤مفملة وأذٟمف اًمً٤مُمٕم٦م ،وًمً٤مٟمف اًمٜم٤مـمؼ ذم ظمٚم٘مدف سم٢مذٟمدف ..ومدٌٝمؿ ٛمحدق اًمًدٞمئ٤مت ،وهبدؿ دهللومع اًمْمدٞمؿ،
اًملمحدد٦م ،وهبددؿ حيٞمددل ُمٞميًدد٤م ،وهبددؿ ٛمٞمدد٧م طمٞمدد٤م ،وهبددؿ ٌدديكم ظمٚم٘مددف ،وهبددؿ ٘ميض د ذم ظمٚم٘مددف
وهبددؿ ُ ٜمددزل ّ

( ) اًمٗمْم٤ماؾ (ص ،)19:اعمحيي ( ،) 91طمٚمٞم٦م إسملار ( ،) 19/1اًمٌح٤مر ( ،)91/19جمٛمع اًمٜمقر ـ (.) 39
( )1اًمٙم٤مذم (  ،) 11/اعمحيي (صُ ،)111:مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم (  ،)11/إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ( ،)191اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمٛمٞم ين
( ،)91حم٤مضات ذم آقمي٘م٤مدات (.)9 1/1
( )9اًمٙمددد٤مذم (  ،) 19/سمّمددد٤مال اًمدددهللرضم٤مت (ص ،)1 :اعمحييددد (ص ،)199اًمٌحددد٤مر ()119/19( )911/19
( ،)199/19اًمقٓ ٦م اًميٙمق ٜمٞم٦م (ُ ،)113مًيهللريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (ص.)993
( )1اًمٙم٤مذم (  ،) 11/اًميقطمٞمهلل ٓسمدـ سم٤مسمق دف اًم٘مٛمدل (ص ،) 91- 9 :اًمٌحد٤مر ( ،) 39/11اًمؼمهد٤من (-111/9
.)11
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ىمْمٞميفش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملٟ« :محـ وضمف ا ٟمي٘مٚم٥م ذم إرض سملم أفمٝمليمؿ ،وٟمحـ قملم ا
ذم ظمٚم٘مف ،و هلله اعمًٌقـم٦م سم٤مًملمح٦م قمغم قمٌ٤مده ،قملومٜم٤م ُمـ قملومٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤م ُمـ ضمٝمٚمٜم٤مش( ).

( ) اًميقطمٞمددهلل (صٟ ،) 99:مددقر اًمؼماهددلم (  ،)1 3/أهددؾ اًمٌٞمدد٧م ذم اًمٙميدد٤مب واًمًددٜم٦م ( ،) 19اًمقٓ دد٦م اًميٙمق ٜمٞمدد٦م
(.)191
( )1اًمٙم٤مذم (  ،) 19/اًمؼمه٤من ( ،)111/9اًميقطمٞمهلل (  ،) 9اًمٌح٤مر (.) 1/11
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ األٟىِ ٛي أمسا ٞاهلل احلطٍ:ٜ
أوًٓ :جمؿؾ مو دم هذه افروايوت:

ذيملت هذه اًملوا ٤مت دقمقى أن ًمألاٛم٦م أرسمٕم٦م أٟمقاع ُمـ اًمّمٗم٤مت:
إول :أهنؿ أؾمامء ا .
افثوين :أن ا ٓ ٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ إٓ سمٛمٕملوميٝمؿ.
افثوفٌ :أن طمليم٦م اًمٙمقن ُمـ إطمٞم٤مء وإُم٤مشم٦م وإٟمزال همٞم٨م وإٟمٌ٤مت قمِم٥م وإضمدلاء هندل وٟمحدق ذًمدؽ
إٟمام شميؿ هبؿ.
افرابع :أهنؿ ظمزان ا واًمٌ٤مب إًمٞمف.
وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت.
افـقع إول :دظقى أن إئؿي هؿ أشامء ار  واػوتف:
وٟمحـ ٓ ٟمهللري يمٞمػ ٙمقٟمقن أؾمام ًء وصٗم٤مت ،وهؿ ذوات ،وم٢من آؾمؿ واًمّمٗم٦م ًمٗمٔم٤من يمٞمػ
ٍ
ذوات ُمـ حلؿ ودم وقمّم٥م وقمٔمؿ وـمٕم٤مم داظمؾ وومْم ت ظم٤مرضم٦م؟!
ٜم٘مٚمٌ٤من
هؾ ٚمٞمؼ أن ٓمٚمؼ قمغم ُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف أٟمف« :اؾمؿ ا ش؟!
صمؿ ىمٌؾ أن خيٚم٘مقا هؾ يم٤من اؾمؿ أم ٓ؟!
وم٢من ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ يمذسمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم هذه اًمهللقمقى.
وإن ىم٤مًمقا .ٓ :وم٘مدهلل يمٗمدلوا؛ ٕن دقمدقى قمدهللم وضمدقد أؾمدامء  ذم إزل شمٜم٘مدٞمص ًمدف ؾمدٌح٤مٟمف
ودقمقى أٟمف ل ٙمٛمؾ إٓ سمٕمهلل أن وضمهلل ه١مٓء إاٛم٦م!!
صمؿ يمٞمػ يم٤من اًمٜم٤مس هللقمقٟمف ىمٌؾ ظملوج ه١مٓء ُمـ سمٓمقن أُمٝم٤مهتؿ؟!
وهؾ ه١مٓء إاٛم٦م ظملضمقا ُمـ همػم خملج اًمٌقل ُمـ هسم٤ماٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ يمٖمػمهؿ ُمـ اًمٌنم أم ضم٤مءوا
ُمـ ُمٙم٤من هظمل؟!
صمؿ سمٕمهلل أن ُم٤مشمقا هؾ سم٘مل ًمف ؾمٌح٤مٟمف اؾمؿ أم ٓ؟!
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂            
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 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [احلنم.]11-11:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ [ـمف.]1:
وىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ

[إقملاف11:

].

ومٝمؾ إاٛم٦م هؿ :ا اًملمحـ اًملطمٞمؿ اًمٕمز ز اجلٌ٤مر ..إًمل.
وإذا دقم٤م اًمٕمٌهلل ا  هبذه إؾمامء ومٝمؾ ٙمقن اعمٜم٤مدى هق ا أم إاٛم٦م؟
وم٢مذا ىم٤مل اًمٕمٌهلل٤ :م أ ٤ ،م رمح٤من٤ ،م رطمٞمؿ ..إمم هظمل شمٚمؽ إؾمامء ،ومامذا ٜم٘مهللح ذم ذهـ اًمهللاقمل؟!
هؾ ٜم٘مهللح أٟمف ٜم٤مدي رسمف أو ٜم٤مدي ايُم٤مم؟!
وم٤مًملوا ٦م شم٘مقلٟ( :محـ وا إؾمامء احلًٜمك اًميل ٓ ٘مٌؾ ا ُمـ اًمٕمٌ٤مد).
أم أن أؾمامء إاٛم٦م هل أؾمامء ا ؟!
وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمهللقمق ا ٟ م٘مقل٤ :م طمًـ٤ ،م طمًلم٤ ،م قمكم ..إًمل.
ومٚمٞمس هٜم٤مك همػم هذ ـ آطميامًملم.
ًمٙمـ اٟمٔمل إمم أطمهلل قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م وهق ؼمر هلذا آدقم٤مء سمهللًٓ ُمـ أن حيٛمل ضمٜم٤مب اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف.
يؼضضقل افؽوصضضوين (ت1696 :هضضض) دم تلويضضؾ أهنضضؿ أشضضامء ار ايسضضـك« :يمددام أن آؾمددؿ ددهللل قمددغم
اعمًٛمك و ٙمقن قم ُم٦م «يمذًمؽ هؿ

أدٓء قمغم ا

هللًمقن اًمٜم٤مس قمٚمٞمف..ش( ).

ومٝمق ٘ملر أن إاٛم٦م يم٤مٓؾمؿ اًمذي هللل قمغم اعمًٛمك ،ومٝمؿ اؾمؿ هللل قمغم ا .
ومٜم٘مقل :ىمٌؾ أن خيٚم٘مقا ُمـ يم٤من هللل قمغم ا ؟!
وسمٕمهلل أن ُم٤مشمقا ُمـ هق اًمذي هللل قمغم ا ؟!
صمؿ ُم٤م ُمّمػم أؾمامء ا  سمٕمهلل ُمقهتؿ هؾ شمٚمٖمك أم شمٌ٘مك؟!
وإذا زقمٛم٧م أهن٤م شمٌ٘مك وم٠م ـ اًمهللًمٞمؾ؟!
إن اًملوا ٦م شم٘مقلٟ« :محـ أؾمامء ا ش ول شم٘مؾٟ« :محـ ُمريؾ أؾمامء ا ش!
وًمق وميح هذا اًمٌ٤مب اًمذي ٚمٖمل دًٓم٦م إًمٗم٤مظ ل ٌؼ صم٘م٦م ذم دًٓم٦م اًمٚمٖم٦م قمغم رء؟

( ) اٟمٔمل :حت٘مٞمؼ اًمٙم٤مذم ( .) 11/
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وهذا اعمٜمٝم٩م هق ُمٜمٝم٩م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمذ ـ زقمٛمقا أن اًمّمٚمقات واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م إٟمام هل
أؿمخ٤مص ،وهق ُم٤م ذهٌ٧م إًمٞمف اًمٓم٤ماٗم٦م يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم!
صمؿ ُم٤م ُملادك «أهنؿ أدٓء قمغم ا ش هؾ اًمٜم٤مس ٓ ٕملومقن ا  طميك هللًمقهؿ قمٚمٞمف؟! أم ُم٤مذا؟
صمؿ ُمـ هؿ اًمذ ـ دهلؿ إاٛم٦م قمغم ا ؟! وسمامذا دًمقهؿ؟!
صمؿ ه١مٓء إاٛم٦م ُمـ سمٕمهلل احلًلم َُمـ ُِمـ اًمٌنم دًمقه قمغم ا ؟! وُم٤م ٟمقع اًمهللًٓم٦م؟!
وم٤مًمٜم٤مس ىمهلل شمٕمٚمٛمقا د ٜمٝمؿ ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ ^ ،واًمّمح٤مسم٦م ىمدهلل دًمدقا اًمٜمد٤مس قمدغم د دـ ا  ،واًمِمدٞمٕم٦م
إوااؾ إٟمام دهلؿ قمغم ا  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٛمقُمٝمؿ ،ول ٕمٚمؿ رء دهلؿ قمٚمٞمف أطمهلل ُمـ إاٛم٦م همػم ُم٤م ٟم٘مٚمدف
اًمّمح٤مسم٦م؟!
ومام هل اًمهللًٓم٦م إمم ا اًميل دل إاٛم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م؟!
سمؾ إاٛم٦م  -طمً٥م زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م  -ىمهلل يميٛمقا اًمهللًٓم٦م قمغم ا ظمقوم ً٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،وم٠مي رء
دًمقه؟! وُميك وأ ـ؟!
إن هذا اًمي٠مو ؾ ُمـ قمٚماماٝمؿ ١ميمهلل ايسار قمغم اًمٌ٤مـمؾ.
صمؿ شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ذم اًملوا ٦م اًمً٤مدؾم٦م «إاٛم٦م قمٚمؿ ا ش قمٚمؿ ا ؟! ٟمٕمؿ هٙمذا ذم هذه
اًملوا ٦م اًمٙم٤مذسم٦م.
يمٞمػ ٙمقن ايُم٤مم قمٚمؿ ا ؟! صمؿ ىمٌؾ وضمقد ايُم٤مم هؾ يم٤من

قمٚمؿ؟! صمؿ سمٕمهلل ُمقت ايُم٤مم هؾ

ٙمقن قمٚمؿ؟! صمؿ ُم٤م اعملاد سم٠من ايُم٤مم قمٚمؿ ا ؟!
يم م ٓ ُمٕمٜمك ًمف؟!
ًمٙمـ هٙمذا ووع اًمٙمذاسمقن وٟمًٌقه إمم هل اًمٌٞم٧م؛ طميك ٓ جيلؤ أطمهلل أن ٙمذب شمٚمؽ إظمٌ٤مر
اًمٙم٤مذسم٦م!
صمدؿ إذا يم٤مٟمدد٧م هددذه ُمٙمد٤مٟميٝمؿ قمٜمددهلل ا  عمدد٤مذا َل ْ ددذيملهؿ ا  ذم يمي٤مسمددف طميددك ٕمٚمٛمٝمدد٤م اًمٜمدد٤مس
و ٕمي٘مهللوه٤م؟!
أل ذيمل ا شمٕم٤ممم إٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ اًمذ ـ دًمقا اًمٜم٤مس قمغم ا ؾمٌح٤مٟمف؟! ومٚمؿ ل ذيمل ه١مٓء
إاٛم٦م يمام ذيملهؿ ؾمٌح٤مٟمف؟!
افـقع افثوين :أن ار  ٓ يؼبؾ افعؿؾ إٓ بؿعرؾتفؿ:
عم٤مذا ٓ ٘مٌؾ ا  اًمٕمٛمؾ إٓ سمٛمٕملوميٝمؿ؟!
هؾ هٜم٤مك د ـ ضمهلل هلل قمٜمهللهؿ أُملوا سميٌٚمٞمٖمف همػم اًمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمهلل ^؟!
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أل ٘مدددددددددددؾ ا  :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
[اعم٤ماهللة.]9:
ومٚمامذا شمٙمقن إذن ُمٕملوم٦م ايُم٤مم ذـم ً٤م ذم ىمٌقل اًمٕمٛمؾ؟!
أًمٞمس ا  ىمهلل ضمٕمؾ ايؾم م هق« :ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ ا وأن حمٛمهلل ًا رؾمقل ا ش؟!
ؿول ^( :أُملت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طميك ِمٝمهللوا أن ٓ إًمدف إٓ ا وأن حمٛمدهلل ًا رؾمدقل ا و ٘مٞمٛمدقا
اًمّم ة و ١مشمقا اًمزيم٤مة ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمدل دُمد٤مءهؿ وأُمدقاهلؿ إٓ سمحدؼ ايؾمد م وطمًد٤مهبؿ
قمغم ا )( ).
وىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ

[اًمٌ٘ملة99:

].

وم٤م  إٟمام ضمٕمؾ اي امن ُمنموـم ً٤م سمام ذيمل ول جيٕمٚمف ُمنموـم ً٤م سمٛمٕملوم٦م ايُم٤مم؟!
ومٚمامذا ل ذيمل ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ اًمنمط هٜم٤م وٓ ذم ه ٦م واطمهللة ذم يمي٤مسمف ؾمٌح٤مٟمف؟!
صمؿ إن اًملوا ٦م أـمٚم٘م٧م أٟمف ٓ ٘مٌؾ اًمٕمٛمؾ إٓ سمٛمٕملوميٝمؿ ،ومٝمؾ هذا ظم٤مص سم٤مُٕم٦م ايؾم ُمٞم٦م أم
سمٙمؾ إُمؿ؛ ٕن اًمٜمص ل حيهللد؟!
وًمٙمـ هٜم٤مك روا ٤مت شمدزقمؿ أن ا  أظمدذ اعمٞمريد٤مق قمدغم مجٞمدع إٟمٌٞمد٤مء واًملؾمدؾ أن ٘مدلوا سم٢مُم٤مُمد٦م
ه١مٓء إاٛم٦م؟!
سمؾ طميك ٟمٌل ا هدم

أ ْم ً٤م!

أًمٞمس هذا اًمٙم م فم٤مهل اًمٌٓم ن أراد سمف ص٤مطمٌف أن ٙمٗمل يمؾ إُم٦م سمؾ يمؾ إُمؿ.
إن ضمٕمؾ ُمٕملوم٦م ؿمخص ٠ميت ذم هظمل اًمزُمـ ذـم ً٤م ذم ىمٌقل أقمامل مجٞمع إُمؿ اًميل ؾمٌ٘ميٝمؿ هلق
ُمـ أووح اًمٌٓم ن!!
إن اًمٕمج٥م ًمٞمس ممـ يمذب؛ ٕن اًمذي يمذب ٓ ١مُمـ سم٤م  أصد ً ،وًمٙمدـ اًمٕمجد٥م ممدـ ىمٌدؾ
اًمٙمذب ممـ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف ^!
أ ـ ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف ذيمل هذا إُمل؟!

( ) اًمٌخ٤مري (  )13/ح ( ،)19وُمًٚمؿ (  )93/ح ( ) 91قمـ قمٌهلل ا سمـ قمٛمل.
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وٓ ُملة واطمهللة؟!

افـقع افثوفٌ :أهنؿ هؿ افذيـ يديرون افؽقن ويتكؾقن دم إحداث:
ًم٘مهلل زقمٛم٧م اًملوا ٤مت أن مجٞمع احلليم٦م اًمٙم٤ماٜم٦م ذم إرض ُمـ إٟمٌ٤مت إؿمج٤مر وإقمِم٤مب وإٟمزال
اعمٓمل وإضملاء إهن٤مر وحمق اًمًٞمئ٤مت وإٟمزال اًملمح٦م وإطمٞم٤مء إُمقات وإُم٤مشم٦م إطمٞم٤مء إٟمام شميؿ هبؿ.
وٟمحـ ٓ ٟمهللري يمٞمػ شميؿ هبؿ؟!
صمؿ ىمٌؾ أن ُخيٚم٘مقا هؿ يمٞمػ يم٤مٟم٧م شميؿ هذه إؿمٞم٤مء؟!
وسمٕمهلل أن ٛمقشمقا يمٞمػ شميؿ؟
ومٝمدؾ ٕمٜمدل أن ا ٗ مٕمدؾ هددذه إؿمدٞم٤مء هبدؿ ،أي :أهنددؿ هدؿ اًمدذ ـ ٗمٕمٚمقهندد٤م سم٢مذٟمدف يمدام ٜمٌدد٧م
إؿمج٤مر سم٤معمٓمل و ٜمدزل اعمٓمل سم٤مًمل ٤مح وٟمحق ذًمؽ؟!
أم أهنؿ هؿ اًمذ ـ ٗمٕمٚمقهن٤م و يٍمومقن ومٞمٝم٤م ُمٌ٤مذة؟!
ذم احل٘مٞم٘م٦م أن اعملاد ٓ ٛمٙمـ ومٝمٛمفٕ ،ن اًمٙم م إٟمام ظملج خملج اًميْمخٞمؿ واًميٕمٔمٞمؿ ًمألاٛم٦م؛
خلهللاع اًمًٌٓم٤مء واًميٖمل ل سم٤مًمْمٕمٗم٤مء.
وا  هق اًمذي ٗمٕمؾ ُم٤م ل هلل ،ومٝمق ص٤مطم٥م إُمل واًمٜمٝمل ،هق حيٞمل و ٛمٞم٧م و ٜمٌد٧م إؿمدج٤مر
و لومع إضار ،وٓ قم ىم٦م ًمٚمٌنم اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم سمدذًمؽ؛ إذ هدذه ظمّمد٤ماص اخلد٤مًمؼ ؾمدٌح٤مٟمف ،وُمدـ
زقمؿ ُمِم٤مريميف ًمٚمخ٤مًمؼ أو ٟمٞم٤مسميف قمٜمف وم٘مهلل أقمٔمؿ اًمٗمل ٦م.
وًمق يم٤من هل١مٓء إاٛم٦م ىمهللرة قمغم رء ًمٜمٍموا أٟمٗمًٝمؿ وإُم٤مُميٝمؿ اًميل زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أهنؿ يميٛمقه٤م
ظمقوم ً٤م ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٙمٞمػ شمٙمقن هلؿ هذه اخلقارق صمؿ ٌخٚمقن هب٤م قمغم د ٜمٝمؿ وـم٤ماٗميٝمؿ ومٞمٕمٞمِمقن
ظم٤ماٗملم ُمٓم٤مرد ـ  -طمً٥م زقمؿ اًملوا ٤مت  -ود ٜمٝمؿ ُمٜم٘مقص وهلؿ يمؾ هذه اخلقارق؟!
وافعجى مـ ادوزكدراين (ت1686 :هض)( ) أحد ذاح ـتوب افؽودم افشقعل أكف ٓ يبطؾ هذا
افـص بؾ يموفف ،ؾقؼقل:
إن افـص فف أحد معـقغ مهو:
إول( :سمقضمقدٟم٤م وسمليميٜم٤م)ٕ( .ن وضمقدهؿ)..

( ) هق حمٛمهلل ص٤مًمح سمـ أمحهلل سمـ ؿمٛمس اًمهلل ـ اًمنوي اعم٤مزٟمهللراينً .مف يمي٥م ُمٜمٝمد٤م :ذح اًمٙمد٤مذم .)..اٟمٔمدل :أُمدؾ أُمدؾ
( )199/1شملمج٦م (.)1 9
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اًمري٤مين( :سم٠مُملٟم٤م.)..
وٟمّمف :سمٜم٤م أصمٛملت إؿمج٤مر ،أي :سمقضمقدٟم٤م وسمليميٜم٤م أو سم٠مُملٟم٤م ص٤مرت إؿمج٤مر ُمريٛملة.
أُم٤م إول :ومألن وضمقدهؿ ؾمٌ٥م ًمٌ٘م٤مء ٟمٔم٤مم اًمٕم٤مل ،ومٚمدق ل ٙمدـ وضمدقدهؿ ل ٙمدـ قمد٤مل وٓ ٟمٔمد٤مم
وٓ أؿمج٤مر وٓ أصمامر.
وأُم٤م اًمري٤مين :ومألهنؿ اعمهللسملون ذم هذا اًمٕم٤مل سم٢مذن رهبؿ( ).
وٓ ٟمهللري ُم٤مذا ٘مقل ومْمٞمٚميف قمـ اًمٙمقن ىمٌؾ وضمقدهؿ :هؾ يم٤من ُمقضمقد ًا ُمريٛمل ًا أم ٓ؟! صمدؿ سمٕمدهلل
أن ُم٤مشمقا أو ٛمقت اعمٝمهللي اعمقهقم هؾ شمٌ٘مك إؿمج٤مر ُمريٛملة أم ٓ؟!
أم أهنؿ ٓ ٛمقشمقن؟
أم أهندؿ ًمددٞمس ًمقضمددقدهؿ سمهللا دد٦م وٓ هن٤م د٦م ،إذ أطمددهللهؿ اًمددذي هددق قمدكم  -يمددام شم٘مددهللم  -هددق إول
وأظمل؟!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ شمٕمٛمك اًمٕم٘مقل وشمٖمٞم٥م احل٘م٤ماؼ حت٧م شم٠مصمػم هذه اًملوا ٤مت اعمخهللِّ رة.
صمؿ يمٞمػ ٙمقن وضمقدهؿ ؾمٌٌ ً٤م ًمٌ٘م٤مء اًمٕم٤مل! عم٤مذا؟!
هؾ هؿ ُمِم٤مريمقن ُمع ا  أو ُمًيِم٤مرون أم ُم٤مذا؟!
ومٝمذا اهت٤مم ًمٚمخ٤مًمؼ  سم٠مٟمف ًمٞمس هق اًمذي أوضمهلل وطمٗمظ وأٟمف ًمقٓهؿ عم٤م أوضمدهلل وٓ طمٗمدظ! ٟمٕمدقذ
سم٤م ُمـ اخلذٓن.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ [ؾمٌ٠م.]11:
وم٤مًمٙمقن ُمٚمؽ ًمٚمخ٤مًمؼ وهق ُمدهللسمله وُمدهللسمل إاٛمد٦م ،وهدؿ وم٘مدلاء إًمٞمدف ؾمدٌح٤مٟمف :ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

[وم٤مـمل] 9:

صمؿ شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م ذم يم ُمف( :وأُم٤م اًمري٤مين ومألهنؿ اعمهللسملون.)..
وىمٌؾ أن قضمهللوا ُمـ يم٤من هللسمل اًمٕم٤مل؟!
وسمٕمهلل أن ٛمقشمقا ُمـ هللسمل اًمٕم٤مل؟!

( ) ذح أصقل اًمٙم٤مذم (.)119/1
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إن ه١مٓ ء اًمٌنم اًمْمٕم٤مف اًمٗم٘ملاء اًمذ ـ ظمٚم٘مقا ُمـ اًمٕمهللم ٓ ًيٓمٞمٕمقن أن ٜمٍموا أٟمٗمًٝمؿ ،وم٘مهلل
قم٤مؿمقا يمام شمزقمؿ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ظم٤ماٗملم وضمٚملم ٓ ًيٓمٞمٕمقن إفمٝم٤مر اًمهلل ـ ،وًمق يم٤مٟمقا قمغم ُمريؾ
هذا اًمقصػ عمٍموا اًمهلل ـ وإشمٌ٤مع!!
صمؿ يمٞمػ هؿ هللسملون هذا اًمٕم٤مل؟!
شبحون ار افعظقؿ! اًمذي ٓ حيي٤مج إمم أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف وهؿ حيي٤مضمقن!
وهذا ٙمِمػ قمـ ٟمي٤ما٩م اعم١ماُملة قمغم هذا اًمهلل ـ يمٞمػ وصؾ إُمل إمم هذا اعمٕمي٘مهلل اعمِملم ُمـ
قمٚمامء يم٤من ٜمئمل ُمٜمٝمؿ أن ّمححقا آٟمحلاف ٓ أن ؼمروه.
و ٙمٗمل ذم إسمٓم٤مل هذه اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم هل اًمٌٞم٧م أهن٤م شمّم٤مدم يم م رب اًمٕمد٤معملم ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم
وهددددق ٌددددلم ىمهللرشمددددف وظمّم٤ماّمددددف ؾمددددٌح٤مٟمف :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ [اعم١مُمٜمقن.]11:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [هم٤مومل.]91:
ومذيمل أن ذًمؽ ُمـ ظمّم٤ماّمف ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم« :هقش أيً :مٞمس همػمه.
ول ذيمل ؾمٌح٤مٟمف واؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم إطمٞم٤مادف وإُم٤مشميدف ،واًمدذي دهللقمل همدػم ذًمدؽ ومٝمدق ّمد٤مدم ىمقًمدف
ؾمددددددددددددددددددددددددٌح٤مٟمف :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
[اًمِمقرى.]11:
وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [ًم٘مامن.]91:
وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳
﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   [إٟمٕم٤مم.]33:
وىمقًمددددددف :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
[اًمٜمحؾ1:

].

وىمقًمف :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
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[اًمٜمحؾ1:

].

ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ُ َّمهللِّ ر أومٕم٤مًمف سم٘مقًمف« :هقش أي ٓ :همػمه ،ومٙمٞمػ ُ زقمؿ أٟمف ٗمٕمؾ هبؿ؟!
إن اًمٖملض أن شميٕمٚمؼ اًم٘مٚمقب سمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمف سمهللقمقى أن إُمل يمٚمف ىمهلل ويمؾ إمم ذًمؽ اًمٖمػم.
وىمهلل حت٘مؼ ًمٚمقو٤مقملم ُم٤م ل هللون ُمـ يمريػم ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م.
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افـقع افرابع :أهنؿ خزان ار وافبوب إفقف:
وٟمٙملر اًمً١مال ُملة أظملى :هؾ هؿ ظمزان ا  وسم٤مسمف ىمٌؾ أن ُخيٚم٘مقا أو سمٕمهللُم٤م ُظمٚم٘مقا؟!
صمؿ ُمـ يم٤من قمغم ظمزااٜمف ىمٌؾ ظمٚم٘مٝمؿ؟! صمؿ ُمـ ٙمقن سمٕمهلل ُمقهتؿ؟! صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك ظمزان ا ؟! هؾ ٓ
ٕمٓمل  طميك ًٛمحقا هؿ سم٤مًمٕمٓم٤مء ٕن اًمٕمٓم٤م ٤م قمٜمهللهؿ؟! أم أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٠مُملهؿ ومٝمؿ ٕمٓمقن؟!
اؾميٛمع إمم ىمقل ا شمٕم٤ممم ٕقمٔمؿ ؿمخص ظمٚم٘مف ا ؾمٌح٤مٟمف :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻
﮼ ﮽ [إٟمٕم٤مم.]91:
وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
وم٢مذا يم٤من ا

[هقد:

. ]9

ٚم٘مـ قمٌهلله وصٗمٞمف حمٛمهلل سمـ قمٌهلل ا صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمف أن يؼمأ ُمـ هذه

اًمهللقمقى اًميل ٓ شمٚمٞمؼ سم٤معمخٚمقق طميك ًمق يم٤من هق رؾمقل ا ^ ،ومٙمٞمػ سمٕمهلل ذًمؽ ٘م٤مل :إن سمٕمْم ً٤م ُمـ
هل سمٞميف قمٜمهلله ُم٤م ًمٞمس قمٜمهلل ٟمٌٞمف ^.
صمؿ ٟم٘مقل :هؿ ظمزان ُم٤مذا؟
هؾ هؿ ظمزان إرزاق أم ظمزان إطمقال ُمـ صح٦م وُملض وقمزل وذل ووملح وشملح ..إًمل؟
أم همػم ذًمؽ؟!
واًمٙمقن يمٚمف ذم طم٤مل ُميحلك رهٞم٥م! يمؿ لزق  ذم اًمري٤مٟمٞم٦م اًمقاطمهللة؟! ويمؿ ٕم٤مذم ويمؿ ٛمدلض
ويمؿ ٕمز ويمؿ ذل ..وهٙمذا؟!
أ ًيٓمٞمع سمنم أن ٘مقم سمذًمؽ؟!
ىمهلل ٘مقل ىم٤ماؾٟ :مٕمؿ إذا أراد ا ؟!
وهذا يم م ُمـ ٟم٘مص قم٘مٚمف؟!
ا  هق وطمهلله اخل٤مًمؼ ،وهذه هل ظمّم٤ماّمف ؾمٌح٤مٟمف ،وُم٤م قمهللاه خمٚمقق ًمف ظمّم٤ماّمف اًميل شمٚمٞمؼ
سمف ،ومٝمؾ ٜم٘مٚم٥م اعمخٚمقق إمم ظم٤مًمؼ سم٢مذن ا ؟!
أحيؾ اعمخٚمقق حمؾ اخل٤مًمؼ ،صمؿ ٘م٤مل :سم٢مذن ا ؟!
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اوميح اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واىملأ ذم أي ُمقوع ُمٜمف شملى رسم ً٤م قمٔمٞم ًام يٍمف ذم ظمٚم٘مف سم٤مًمٕمٓم٤مء واعمٜمع
وايطمٞم٤مء وايُم٤مشم٦م ويمؾ أٟمقاع اًميٍموم٤مت ،وٓ لسمط ذًمؽ سم٠مطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف.
اوميح ؾمقرة اًملقمهلل ،اوميح ؾمقرة اًمٜمحؾ ،اوميح أي ؾمقرة ُمـ يمي٤مب ا  دمدهلل أٟمدف وم َّٕمد٤مل عمد٤م ل دهلل،
وٓ ذيمل ٕطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ُمٕمف ٓ ُمٚمٙم ً٤م ُم٘ملسم ً٤م وٓ ٟمٌٞم ً٤م ُملؾم ً!
ىمددددد٤مل شمٕمددددد٤ممم :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

[هل قمٛملان]

وىمددددد٤مل شمٕمددددد٤ممم :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
[هقد19:

].

وهٙمذا ٟملى رسم ً٤م قمٔمٞم ًام دهللسمل أُمدل ظمٚم٘مدف و لقمد٤مهؿ  سمٜمٗمًدف ،إذ هدذه ظمّم٤ماّمدف ؾمدٌح٤مٟمف ،وأُمد٤م
قمٌ٤مده ومٝمؿ وم٘ملاء إمم رقم٤م يف وطمٗمٔمف وشمهللسمػمه ورزىمف.
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املطمب السابع
دعــٕ ٝأُ عمٗــ ًا ِـــٕ الـــسب
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:
) ىم٤مل اًم٘مٛمل( ) ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ [اًمٗملىم٤من:]99:
«اًمٙم٤مومل :اًمري٤مين ( ٕمٜمل :قمٛمل) يم٤من قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم
 )1وىم٤مل اًمٙم٤مؿم٤مين :قمـ اًمٌ٤مىمل

فمٝمػم ًاش( ).

أٟمف ؾمئؾ قمـ شمٗمًػمه٤م؟ وم٘م٤مل« :إن شمٗمًػمه٤م ذم سمٓمـ اًم٘ملهن:

قمكم هق رسمف ذم اًمقٓ ٦م ،واًملب هق اخل٤مًمؼ اًمذي ٓ قصػش( ).
ّ

( ) هق قمكم سمـ إسملاهٞمؿ سمـ ه٤مؿمدؿ اًم٘مٛمدل (أسمدق احلًدـ) ُمدـ هصمد٤مره :شمٗمًدػم اًم٘مدلهن ،اًمٜم٤مؾمدل واعمٜمًدقخ ،أظمٌد٤مر اًم٘مدلهن
وروا ٤مشمف ،يمي٤مب احلٞمض ،يمي٤مب اًمنمااع ،اٟمٔملُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)3/9
( )1شمٗمًػم اًم٘مٛمل (.) 9/1
( )9شمٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)11/1اًمؼمه٤من ( ،) 91/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (ُ ،)19/1ملهة إٟمقار (ص.)93:
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗ ًا ِٕ السب:

أوًٓ :هذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م ،واًمًقر اعمٙمٞم٦م خت٤مـمد٥م اعمنمديملم سم٤مخلد٤مًمؼ وهدق ُمقودقع اًمًدقر اعمٙمٞمد٦م

سم٢ممج٤مع اعمٗمن ـ ،إذ اعمنميمقن ل ١مُمٜمقا أؾم٤مؾم ً٤م وايُم٤مُم٦م ًمق وضمهللت ًمٙم٤مٟمد٧م سمٕمدهلل دظمدقهلؿ ذم ايؾمد م
ومٙمٞمػ خي٤مـمٌقن سم٤ميُم٤مُم٦م وهؿ ل ١مُمٜمقا سمٕمهلل؟!
ثوكقوً :أ ٦م شميحهللث قمـ ذك اًمٕملب ىمٌؾ ايؾم م وأهندؿ قمٌدهللوا ُمدع ا ؾمدٌح٤مٟمف همدػمه وشمّمدػ
ومٕمٚمٝمددؿ هددذا سم٠مٟمددف ُمٔمدد٤مهلة قمددغم رب اًمٕمدد٤معملم ،ومدد٠مول أ دد٦م :ﯺﯻﯼﯽ وهظملهدد٤م:
ﰄﰅﰆﰇﰈ) ،وأ دد٦م واوددح٦م اًمهللًٓمدد٦م ذم شمٙمددذ ٥م هددذه اًمددهللقمقى اًمٌ٤مـمٚمدد٦م اًميددل شمٕمٌدد٨م
سمٙمي٤مب ا .
ثوفثوً :اًم٘ملهن ممٚمقء سمذيمل اؾمؿ (اًمٙمٗم٤مر واًمٙم٤مومل ـ) ،واعمدلاد هبدؿ ُمدـ ضمحدهلل أًمقهٞمد٦م ا  وٟمٌدقة
رؾمٚمف ،ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ أم ىمٌؾ قمٝمهلله ،ومٙمٞمػ ٜم٘مٚم٥م هذا آؾمؿ هٜم٤م ًمٞمٙمقن ذم قمٛمل وقمدكم
وايُم٤مُم٦م؟!
رابعوً :هؾ يم٤من ٕمٚمؿ اًمٜمٌل ^ هذا اًميٗمًػم أم ٓ؟!
وم٢من يم٤من ٕمٚمؿ ومٚمامذا ل ذيمله ^ و ٌٞمٜمف و ٓملد قمٛمل

و ٙمِمػ أُمله؟!

وإن يم٤من ٓ ٕمٚمؿ ومٙمٞمػ خيٗمك قمٚمٞمف ^ رء و ٔمٝمل عمـ سمٕمهلله؟!
خومسوً :اًمّمح٤مسم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمؿ ل ٛمٙمٜمقا قمٚمٞم ً٤م ُمـ ايُم٤مُم٦م  -طمً٥م زقمٛمٙمؿ  -ومٚمامذا اظميػم قمٛمل هٜمد٤م
ذم شمٗمًػم هذه أ ٦م ُمـ سمٞمٜمٝمؿ؟!
شودشوً :يمٞمػ جيلؤ قمٛمل قمغم ُمقاضمٝم٦م قمكم وىمهلل زقمٛمد٧م روا د٤مت أظمدلى أٟمدف يمد٤من ضمٌ٤مٟمد ً٤م رقمهلل دهلل ًا
طميك إٟمف هلب ُمـ ُم ىم٤مة قمٛملو سمـ قمٌهلل ود ،ول ٘م٤مسمٚمف إٓ قمكم

يمام ؾمٞم٠ميت ذيمله ذم ومّمؾ ىم٤مدم؟!

إن دٓاؾ يمذب هذه اًملوا ٦م ٓ حتي٤مج إمم يمريلة قمٌ٤مرة ،وًمٙمـ هذا ُمـ سم٤مب إ ٘م٤مظ اًمٕم٘مقل اعمخهللرة
اًميل اؾميٓم٤مقم٧م أُمري٤مل هذه اًملوا ٤مت أن شمٌ٨م ؾمٛمقُمٝم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م ًمي٘مٌؾ يمؾ سم٤مـمؾ حت٧م شمٚمؽ
اعمٔمٚم٦م؟!
وٟمحـ قمغم ٘ملم أن هٜم٤مك ُمـ ٙم ذب هذه اًملوا ٦م وأُمري٤مهل٤م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ،وإٟمام هنهللف إمم سمٞم٤من
يمٞمػ شمًٚمٚم٧م هذه اًملوا ٤مت اعمٜمٙملة إمم ُمّم٤مدر اًمٓم٤ماٗم٦م ورواه٤م قمٚمامؤه٤م وهل واوح٦م اًمٌٓم ن؟!
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝأُ اإلواً ِٕ زب األزض
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًدددددٌقا إمم اعمٗمْمدددددؾ سمدددددـ قمٛمدددددل أٟمدددددف ؾمدددددٛمع أسمددددد٤م قمٌدددددهلل ا

ﭩﭪﭫﭬ

٘مدددددقل ذم ىمقًمدددددف:

[اًمزُمل]93:

ىم٤مل« :رب إرض ٕمٜمل :إُم٤مم إرض ،وم٘مٚم٧م :وم٢مذا ظملج ٙمقن ُم٤مذا؟ ىم٤مل :إذ ًا ًديٖمٜمل اًمٜمد٤مس
قمـ وقء اًمِمٛمس وٟمقر اًم٘مٛمل وجييزون (يمذا) سمٜمقر ايُم٤ممش( ).
 )1ورووه ذم همػم اًميٗمًػم سمٚمٗمظ« :إن ىم٤ماٛمٜم٤م إذا ىم٤مم أذىم٧م إرض سمٜمقر رهبد٤م ،واؾمديٖمٜمك اًمٕمٌد٤مد
قمـ وقء اًمِمٛمس ،وذهٌ٧م اًمٔمٚمٛم٦م ،و ٕمٛمل اًملضمؾ ذم ُمٚمٙمدف طميّدك قًمدهلل ًمدف أًمدػ ذيمدل ٓ قًمدهلل ومدٞمٝمؿ
أٟمريك ،وشمٔمٝمل إرض يمٜمقزه٤م ،طميّك لاه٤م اًمٜم٤مس قمغم وضمٝمٝم٤م ،و ٓمٚم٥م اًملضمدؾ ُمدٜمٙمؿ ُمدـ ّمدٚمف سمامًمدف
و ٠مظمذ ُمٜمف زيم٤مشمف وم جيهلل أطمهلل ًا ٘مٌؾ ُمٜمف ذًمؽٓ ،ؾميٖمٜم٤مء اًمٜم٤مس سمام رزىمٝمؿ ا ُمـ ومْمٚمفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ اإلواً ِٕ زب األزض:
هذه أ ٦م وردت ذم ؾمٞم٤مق أطمهللاث اًمٞمقم أظمل ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 

       ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ [اًمزُمل.]91-99:

( ) شمٗمًدددػم اًم٘مٛمدددل ( ،)199/1اًمؼمهددد٤من ( ،)19/1شمٗمًدددػم اًمّمددد٤مذم ( .)111/9( )99 /1اًميٗمًدددػم إصدددٗمك
( ) 131/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)911/1اًمٌح٤مر (ُ ،)919/9مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (ُ ،)19/1مًديهللريم٤مت
قمٚمؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)191/1شم٠مو ؾ أ ٤مت (.)911/1
( )1إرؿم٤مد اعمٗمٞمهلل ( ،)91 /1روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،)191وسم٤مظمي ف ذم ذ ؾ احلهلل ٨م ذم همٞمٌ٦م اًمٓمدقد (ص-199:
 ،)111وصددهللره ذم :دٓاددؾ ايُم٤مُمدد٦م (ص ،)111:إقمدد م اًمددقرى سمدد٠مقم م اهلددهللى ( ،)139/1ؿمددجلة ـمددقسمك
( .) 93/
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ذيمل  أطمهللاث قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م جيلي ومٞمٝم٤م ُمـ أُمقر ختِمع هل٤م اًم٘مٚمقب ،وشميزًمدزل هلد٤م اًمٜمٗمدقس،
صمؿ شم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًميحؾ اًمٕمٌهلل اًمْمٕمٞمػ ُمٙم٤من اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ.
ومٞمذيمل  اًمٜمٗمل ذم اًمّمقر اًمذي ٛمقت سمف يمؾ اًمٜم٤مس ،صمؿ اًمٜمٗمل اًمذي حيٞم٤م سمف يمدؾ ُمدـ ُمد٤مت ،صمدؿ
جيلء اًملب  جمٞمئ ً٤م ٚمٞمؼ سمج ًمف شمنمق ًمف إرض وشميضء سمٜمقره ضمٜمٌ٤مهت٤م ،و ٌدهللأ احلًد٤مب و ًديهللقمك
إٟمٌٞم٤مء واًمِمدٝمهللاء اًمدذ ـ اؾميِمدٝمهللوا ذم ؾمدٌٞمؾ إىم٤مُمد٦م احلدؼ وهدؿ اًمٕمٚمدامء واعمج٤مهدهللون اًمدذ ـ سمد٤مذوا
وفم٤ماػ إٟمٌٞم٤مء ،صمؿ حي٤مؾم٥م اجلٛمٞمع طمً٤مسم ً٤م قم٤مدًٓ ٓ ٔمٚمؿ ومٞمف أطمهلل.
إن اًم٘م٤مرئ هلذه أ ٤مت هييز ىمٚمٌف وختِمع ضمقارطمف وٓ ٘مع ذم ٟمٗمًف همػم هذه اعمٕم٤مين اًمٕمٔمٞمٛم٦م.
أُم٤م اًمٙمذاب ومٝمق ٓ ًيحي هذا اعمِمٝمهلل اًملهٞم٥م ،وإٟمام مهف إهمقاء قمٌ٤مد ا .
هؾ ٘م٤مل سمٕمهلل هذا اًمًٞم٤مق اًم٘ملهين اًمذي شم٘مِمٕمل ًمف إسمهللان :إن ايُم٤مم هق رب إرض؟!
أًمٞمس هذا طمٚم٘م٦م ضمهلل هللة ًمٍمف اًمٜمد٤مس قمدـ رهبدؿ  سمدهللقمقى أن إرض هلد٤م رب ضمهلل دهلل همدػمه
ؾمٌح٤مٟمف ،وا ٙ ملر ذم يمؾ يمي٤مب :أٟمف هق «رب اًمًٛمقات وإرضش.
ُم٤مذا أراد ه١مٓء اًمقو٤مقمقن قمغم هل اًمٌٞم٧م إٓ سف اًمٜم٤مس قمـ رهبؿ واًميًؽم سمآل اًمٌٞم٧م.
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املطمب الطادع
املساد بالػسك باهلل يف الكسآُ ِٕ الػسك يف اإلواوٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) وردت روا ٤مت شمٗمن اًمنمك اًمذي ورد ذم طمؼ اخل٤مًمؼ  سم٤مًمنمك ذم طمدؼ ايُمد٤مم ،وُمٜمٝمد٤م ُمد٤م

كم:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ [اًمٜمً٤مء.]11:
ِ
ِ
نم َك سمِ ِف) ٕمٜمل :أٟمف ٓ ٖمٗمل عمـ ٙمٗمل
ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :أُم٤م ىمقًمف( :إ َّن ا ََّ ٓ َ ٖمْٗم ُل َأ ْن ُ ْ َ
سمقٓ ٦م قمكم ،وأُم٤م ىمقًمفَ ( :و َ ٖم ِْٗم ُل َُم٤م ُد َ
ش( ).
ون َذًمِ َؽ َعمِ ْـ َ َِم٤م ُء) ٕمٜمل :عمـ وامم قمٚمٞم ً٤م
 )1وىمددهلل ٟمًددٌقا إمم اًمٌدد٤مىمل أٟمددف ىمدد٤مل ذم ىمقًمددف ؾمددٌح٤مٟمف :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ [اًمزُمددلً« :]99:مددئـ أُمددلت سمقٓ دد٦م أطمددهلل ُمددع وٓ دد٦م قمددكم
ًمٞمحٌٓمـ قمٛمٚمؽ وًميٙمقٟمـ ُمـ اخل٤مه ـش( ).

 )9وقمـ أيب ضمٕمٗملً« :مئـ أذيم٧م ذم اًمقٓ ٦م همػم قمكم ًمٞمحٌٓم ّـ قمٛمٚمؽش( ).
 )1وقمـ أيب قمٌهلل ا ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ [اًمٙمٝمػ1:

] ىم٤مل« :اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح :اعمٕملوم٦م

سم٤مٕاٛم٦م ،وٓ نمك سمٕمٌ٤مدة رسمف أطمهلل ًا :اًميًٚمٞمؿ ًمٕمكم ٓ ،نمك ُمٕمف ذم اخل وم٦م ُمـ ًمٞمس ذًمؽ ًمف ،وٓ هق
ُمـ أهٚمفش( ).
 )9وذم روا ٦م أظملى هلؿ قمـ أيب قمٌهلل ا

ىم٤مل ٓ« :يخذ ُمع وٓ ٦م هل حمٛمهلل  -صدٚمقات ا

( ) شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،)119/واٟمٔمل :اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)191/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)111/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ
(.)191/1
( )1شمٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)191/1اًمٙم٤مذم (  ،)119/شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،)19 /1اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن هل٤مؿمؿ اًمٌحلاين
( ،)19/11اًمٌح٤مر (.)11/ 9
( )9شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،)911سمح٤مر إٟمقار ( ،)11/ 9شم٠مو ؾ أ ٤مت اًمٓم٤مهلة ( ،)919/1اًمؼمه٤من (.)19/1
( )1شمٗمًددػم اًمٕمٞمددد٤مر ( ،)991/1اًميٗمًدددػم اًمّمددد٤مذم ( ،)191/9شمٗمًدددػم ٟمدددقر اًمري٘مٚمدددلم (ُ ،)9 1/9مٙمٞمددد٤مل اعمٙمددد٤مرم
(  ،)93 /اًمٌح٤مر (ُ ،)913/1 ( ) 19/99مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)111/9
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قمٚمٞمٝمؿ  -همػمهؿش( ).
 )9و ٕميٛمهلل اعمٗمن اًمِمٞمٕمل اًمٕمٞم٤مر (911هد)( ) ذم شمٗمًػمه هذا اًميٗمًػم ومٞم٘مقل :ﰘ ﰙ ﰚ
ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ٕ « :مٜمل :اًميًٚمٞمؿ ًمٕمكم

 ،وٓ نمك ُمٕمف ذم اخل وم٦م ُمدـ ًمدٞمس ًمدف ذًمدؽ ،وٓ

هق ُمـ أهٚمفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ املساد بالػسك باهلل يف الكسآُ ِٕ الػسك يف
اإلواو:ٛ

أوردت هذه اًملوا ٤مت صم ث ه ٤مت يمٚمٝم٤م ذم اًمنمك سم٤م  ،صمؿ ضمٕمٚميٝم٤م ذم اًمنمك سمقٓ ٦م قمدكم سمدـ

أيب ـم٤مًم٥م

.

أيضضي إوػ :ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ [اًمٜمً٤مء ،]11:وىمقًمف شمٕمد٤ممم :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ [اًمٜمً٤مء9:

].

وم٤مٔ ٦م اومييح٧م سمذيمل ًمٗمظ اجل ًم٦م« :ا ش صمؿ ذيمل ومٞمٝم٤م اًمْمٛمػم« :سمفش ًمٞمٕمقد قمغم ًمٗمظ اجل ًم٦م:
«ا ش صمؿ أيمهللت ذًمؽ سم٢مفمٝم٤مر اعمْمٛمل ُملة أظملى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم« :وُمـ نمك سم٤م ش وم٠م ـ ذيمل ايُم٤مم
طميك ٘م٤مل :إهن٤م ذم ايُم٤مم؟!
أًمٞمس هذا إطم ًٓ ًمٕمكم

حمؾ ا ؟!

أيضي افثوكقضي :ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ [اًمزُمل.]99:
وردت أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م ذم ؾمٞم٤مق ضمهللال اعمنميملم اًمذ ـ أذيمقا ُمدع ا  واًميحدذ ل ُمدـ اًمنمدك

( ) اًمٌحدد٤مر ( )991/1 ( ،)999/11شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل ( ،)19/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم ( )191/9شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم
(.)9 9/9
( )1هق حمٛمهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمهلل سمـ قمٞم٤مش اًمًٚمٛمل اًمٕملاىمدل أسمدق اًمٜميد اًمًدٛملىمٜمهلليٕ ،مدلف سم٤مًمٕمٞمد٤مرُ ،مدـ اًمِمدٞمٕم٦م
ايُم٤مُمٞم٦مُ ،م٤مت ذم طمهللود ؾمٜم٦م (911هد)ُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :إضمقسم٦م اعمًٙمي٦م ،شمٗمًػم اًم٘مدلهن ،طم٘مدقق إظمدقان ،دٓادؾ
إاٛم٦م ،اٟمٔمل :ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم ( .)191/
( )9شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (.)999/1
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سمف ،ومذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن اًمنمك سمف ذٟم٥م قمٔمٞمؿ وأٟمف ٓ ٖمٗمل ًمّم٤مطمٌف ،وًمق يم٤من رؾمدقل ا ^  -وطم٤مؿمد٤مه
 وًمٙمـ هذا ًمٌٞم٤من قمٔمؿ هذا اًمذٟم٥م ذم ُمٞمزاٟمف ؾمٌح٤مٟمف ،ومٙمٞمػ ٜم٘مٚم٥م اًمنمك سم٤مخلد٤مًمؼ اًمٕمٔمدٞمؿ ًمٞمٙمدقناًمنمك ذم اًمقٓ ٦م؟!
صمؿ ُم٤م قم ىم٦م اًمذ ـ ُمـ ىمٌٚمف ^ ذم وٓ ٦م قمكم وهل طمً٥م زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م وراصم٦م ًمٜمٌقة اًمٜمٌل ^ ذم
ظم وم٦م أُميف وأوًمئؽ ًمٞمًقا ُمـ أُم٦م حمٛمهلل ^؟!
صمدددددؿ شمددددد٠ميت أ ددددد٦م اًم طم٘مددددد٦م ًمي١ميمدددددهلل ُمقودددددقع أ ددددد٦م اًمًددددد٤مسم٘م٦م ،ومٞم٘مدددددقل ا شمٕمددددد٤ممم:
﮾﮿﯀ ﯁ ﯂   [اًمزُمل.]99:
خي٤مـم٥م ٟ مٌٞمف ^ سم٠من خيٚمص د ٜمف ًملسمف  و ِمٙمله قمغم ههللا يف ًمف إمم شمقطمٞمهلله.
وم٠م ـ ذيمل قمكم

طميك ٘م٤ملً« :مئـ أذيم٧م ذم وٓ يف ًمٞمحٌط قمٛمٚمؽش.

صمؿ هذه اًمهللقمقى شمٜمي٘مص ُمـ وفمٞمٗم٦م رؾمقل ا ^ سم٠مٟمف إٟمام سمٕم٨م ًمٞم٘ملر وٓ ٦م قمدكم

ٓ ًمٞم٘مدلر

وطمهللاٟمٞم٦م ا ؾمٌح٤مٟمف اًميل وىمع ومٞمٝم٤م اًمنمك وهل ُم٘مّمهلل مجٞمع اًملؾم٤مٓت.
ومٛم٘مّمهلل اًمٜمٌق ٦م ل ٕمهلل ُمقوقع رد اًمٜم٤مس إمم ا  ،وإٟمام ردهؿ إمم قمكم

!!

إن هذا اًمي٠مو ؾ اًمٌ٤مـمؾ ٗمًهلل دًٓم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ و لومع اًمري٘م٦م ومٞمف و ٘مٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مخلد٤مًمؼ  ،إذ
ل ٕمهلل هٜم٤مك ذك سم٤مخل٤مًمؼ ٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف ،وإٟمام اًمنمك اًمذي ٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف اًمنمك ذم اًمقٓ ٦م ،وم٠مصٌح طمؼ
اًمٕمٌٞمهلل  -قمغم وملض صحيف -أقمٔمؿ ُمـ طمؼ رب اًمٕمٌٞمهلل!!
أيي افثوفثي :ىم٤مل شمٕمد٤ممم :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ [اًمٙمٝمػ1:

].

هذه أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م واوح٦م اًمهللًٓم٦م ،ومٝمل شميحدهللث قمدـ شمقطمٞمدهلل إًمقهٞمد٦م ،أي :شمقطمٞمدهلل اًمٕمٌد٤مدة،
ومي٘ملر أن ا « إًمف واطمهللش وأن ُمـ يم٤من ١مُمـ هبذا ايًمف اًمقاطمهلل اًمذي هق «رسمفش أي :ظم٤مًم٘مف وُمدهللسمله
ومٚمٞمٕمٛمؾ قمٛم ً ظم٤مًمّم ً٤م ًمف  وًمٞمحذر اًمنمك ذم قمٌ٤مدشمف.
وًمٙمـ اًملوا ٦م حتؾ إاٛم٦م حمؾ ا  ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك( :ىمؾ إٟمام أٟم٤م سمنم ُمريٚمٙمؿ قطمك إ َّزم ومٛمدـ يمد٤من
لضمق ًم٘م٤مء قمكم أو إاٛم٦م ومٚمٞمٕملومٝمؿ وًمٞمًٚمؿ ًمٕمكم سم٤مًمقٓ ٦م وٓ نمك ُمٕمدف همدػمه) ؾمدٌح٤مٟمؽ هدذا هبيد٤من
قمٔمٞمؿ.
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إن هذه اًملوا ٤مت شم١مؾمس ًمهلل ـ ضمهلل هلل همػم اًمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقًمف ^ وميٗمن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
ًمي٠مؾمٞمس هذا اًمهلل ـ.
ومٚمؿ ٕمهلل طمؼ اخل٤مًمؼ  هق احلؼ اًمذي جي٥م آقميٜم٤مء سمف ،ول ٕمهلل اًمنمك سمف هدق اًمدذٟم٥م إظمٓمدل،
وإٟمام أصٌح إاٛمد٦م هدؿ اًمدذ ـ يحدهللث قمدٜمٝمؿ اًم٘مدلهن اًمٙمدل ؿ ،وحيدذر ُمدـ اًمنمدك هبدؿ ،وحيد٨م قمدغم
ُمٕملوميٝمؿ ٓ قمغم ُمٕملوم٦م اخل٤مًمؼ .
إن هذه اًملوا ٤مت ضمزء ُمـ ُم١ماُملة يمؼمى أؾمً٧م ًمهلل ـ ضمهلل هلل٘ ،مقدهؿ إمم همػم ُمد٤م ذقمدف ا 
ورؾمقًمف^ سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م.
وٟمحـ ٟمٙملر إذا يم٤مٟم٧م هذه ُمٙم٤مٟم٦م إاٛم٦م قمٜمهلل ا  ومٚمدؿ ل دذيملهؿ ذم يمي٤مسمدف و ٌدلم أُمدلهؿ يمدام
ذيمل أٟمٌٞم٤مءه ورؾمٚمف وأوضم٥م اي امن هبؿ؟!
إٟمٜم٤م ًمق وملوٜم٤م أن هٜم٤مك ؿمٞمئ ً٤م اؾمٛمف« :إُم٤مُم٦مش و« :إُم٤ممش عم٤م سمٚمغ هذه اًمهللرضم٦م اًميل حيؾ ومٞمٝمد٤م حمدؾ ا
 ،و ّمٌح اًمهلل ـ يمٚمف ُمٗمن ًا هبؿ وهلؿ.
ومٙمٞمػ وايُم٤مُم٦م دقمقى خميٚم٘م٦م أراد هب٤م خميٚم٘مقه٤م إومً٤مد قم٘مٞمهللة إُم٦م ،وهذه ٟمامذج ُمـ ؿمدقاههلله٤م،
واًمددذي ٓ شمقىمٔمددف هددذه اًمِمددقاههلل ومد أفمددـ أن ؿمددٞمئ ً٤م هظمددل قىمٔمددف :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ [احل٩م.]19:
وإٓ ومٙمٞمػ ًٛمع و لى هذا آقميهللاء قمغم ُم٘م٤مم رب اًمٕم٤معملم ذم صقر ُميٕمهللدة صمؿ ٓ قىمٔمف
ذًمؽ؟!
صمؿ هذه اًمٙمي٥م اًميل روت هذه اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م أشمّمٚمح سمٕمهلل ذًمؽ أن شمٙمقن ُمّمهللر ًا ًمهلل ـ
اعمًٚمؿ؟!
وهذا اًمٕمد٤مل اًمدذي روى هدذه اًملوا د٤مت اعمٕميهلل د٦م قمدغم ا  وقمدغم يمي٤مسمدف هدؾ ّمدٚمح أن ٙمدقن
ُم١ممتٜم ً٤م قمغم روا ٦م اًمهلل ـ وذطمف؟!
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املبخح الجاٌ٘
وػازك ٛاألٟى ٛلمخالل يف خضاٟضْ
ادطؾى إول :دقمقى ُمِم٤مريم٦م إاٛم٦م  ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.
ادطؾى افثوين :دقمقى ُمِم٤مريم٦م إاٛم٦م  ذم إطمٞم٤مء اعمقشمك.
ادطؾى افثوفٌ :دقمقى ُمِم٤مريم٦م إاٛم٦م  ذم ىمْم٤مء احل٤مضم٤مت.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝوػازك ٛاألٟى ٛهلل عص ٔجن يف عمي الػٗب
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت يمريػمة شمزقمؿ أن إاٛم٦م ِم٤مريمقن ا  ذم قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وومٞمام دكم قمدلض ًمدٌٕمض

شمٚمؽ اًملوا ٤مت:
) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إين ٕقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات وُم٤م ذم إرض ،وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اجلٜمد٦م
وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٜم٤مر ،وأقمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ٙمقنش( ).
 )1وٟمًٌقا إًمٞمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل« :وا ًم٘مهلل ُأقمٓمٞمٜم٤م قمٚمدؿ إوًمدلم وأظمدل ـ ،وم٘مد٤مل ًمدف رضمدؾ ُمدـ
أصح٤مسمفُ :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! أقمٜمهلليمؿ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟ وم٘م٤مل ًمدف :وحيدؽ! إين ٕقمٚمدؿ ُمد٤م ذم أصد ب
اًملضم٤مل وأرطم٤مم اًمٜمً٤مءش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب احلًـ أٟمف ىم٤مل « :إن ايُم٤مم ٓ خيٗمك قمٚمٞمف يمد م أطمدهلل ُمدـ اًمٜمد٤مس وٓ ـمدػم وٓ
هبٞمٛم٦م وٓ رء ومٞمف اًملوح ،ومٛمـ ل ٙمـ هذه اخلّم٤مل ومٞمف ومٚمٞمس هق سم٢مُم٤ممش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم اًملو٤م« :أن رضم ً ىم٤مل ًمف :ادع ا زم وٕهؾ سمٞميل.وم٘م٤مل :أو ًمً٧م أومٕمؾ؟! وا إن
ٍ
وًمٞمٚم٦مش( ).
أقمامًمٙمؿ ًميُٕملض قمكم ذم يمؾ ق ٍم
 )9وىمهلل سمقب اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف أسمقاسم ً٤م شم٘ملر قمٚمؿ إاٛم٦م سم٤مًمٖمٞم٥م ،وُمٜمٝم٤م:

( ) اًمٙم٤مذم (  ،)111/اًمٌح٤مر ( ،)919/19سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت ( ،)113وؾم٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م (ٜ ،) 11/ 9مد٤مسمٞمع اعمٕمد٤مضمز
(  ،) 1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)919/ 9مًٜمهلل اًملو٤م (  ،)999/1( )993/اًميٗمًػم إصٗمك ( ،)131/
شمٗمًدػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم ( ،)191/1ضمد٤مُمع اًمدلواة (  ،)191/ـملاادػ اعم٘مد٤مل ( ُ ،)9 1/مًديهللريم٤مت قمٚمدؿ رضمدد٤مل
احلهلل ٨م ( ُ ،)19 /مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (

 ،)1 /اًمقٓ ٦م اًميٙمق ٜمٞم٦م (.) 31

( )1اًمٌح٤مر ( ،)11-19/19طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ هل حمٛمهلل وضمٝم٤مشمف (صُ ،) 93 :مٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمل هؿمقب (.)991/9
( )9اًمٙم٤مذم (  ،)119/ىملب ايؾمٜم٤مد ( ،)993روود٦م اًمدقاقمٔملم ( ،)1 9دٓادؾ ايُم٤مُمد٦م ( ،)991ايرؿمد٤مد ًمٚمٛمٗمٞمدهلل
( ،)119/1قمٞمددقن اعمٕمجددزات (ُ ،)13مٜم٤مىمدد٥م اسمددـ ؿمددٝمل هؿمددقب (ُ ،)1 9/9مهلل ٜمدد٦م اعمٕمدد٤مضمز (ٜ ،)191/9مدد٤مسمٞمع
اعمٕم٤مضمز ( ،) 91اًمٌح٤مر ( ،)19/11( ،) 99/19اخللاا٩م واجللااح ( ُ ،)991/مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهدؾ اًمٌٞمد٧م
( ،)191/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم ( ،)9 /1شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم ( ،)99/1إقمد م اًمددقرى سمدد٠مقم م اهلددهللى (،)19/1
يمِمػ اًمٖمٛم٦م (.) 9/9
( )1اًمٙم٤مذم ( .)1 3/
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ٕمٚمٛمقن ُميك ٛمقشمقن ،وأهنؿ ٓ ٛمقشمقن إٓ سم٤مظميٞم٤مر ُمٜمٝمؿ.
ٕمٚمٛمقن قمٚمؿ ُم٤م يم٤من ،وُم٤م ٙمقن ،وأٟمف ٓ خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ رء( ).

وبقب ادجؾز (ت1111 :هض)( ) ظذ ذفؽ ظدة أبقب ،مـفو:
َّ )6
ٓ ُحيج٥م قمدٜمٝمؿ قمٚمدؿ اًمًدامء وإرض ،واجلٜمد٦م واًمٜمد٤مر ،وأٟمدف قمدلض قمٚمدٞمٝمؿ

 -سم٤مب :أهنؿ

ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات وإرض ،و ٕمٚمٛمقن قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ٙمقن إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
 -وسم٤مب :قملض إقمامل قمغم إاٛم٦م إطمٞم٤مء وإُمقات.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝوػازك ٛاألٟى ٛهلل عص ٔجن يف عمي الػٗب:

ًم٘مهلل ورد قمـ هل اًمٌٞم٧م إٟمٙم٤مرهؿ هلذه اًمهللقم٤موى وإسمٓم٤مهلؿ هل٤م وذًمدؽ ذم يميد٥م اًمِمدٞمٕم٦م أٟمٗمًدٝمؿ؛ إذ

يميٌٝمؿ ممٚمقءة سم٤معميٜم٤مىمْم٤مت ،وإٟمام ٟمقرد اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م ًمٌٞمد٤من وضمدقد ُمد١ماُملة قمدغم د دـ ا  ىمٌٚميٝمد٤م
يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م سمؾ وىمٌؾ يمريػم ًا ُمٜمٝم٤م قمٚمامؤهؿ رهمؿ وضمقد روا ٤مت قمٜمهللهؿ شمٜم٘مْمٝم٤م.
هذه اًملوا ٤مت شم٘ملر أن أهؾ اًمٌٞم٧م ادقمدقا أهندؿ ٕمٚمٛمدقن اًمٖمٞمد٥م ،وهدذا ُمّمد٤مدم ًمٙميد٤مب ا ،
وٟمؼمئ هل اًمٌٞم٧م ُمـ ادقم٤ماف.
ىم٤مل  :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ [اًملقمهلل.]3:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ [اعم١مُمٜمقن.]31:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [اًمًجهللة.]9:
وىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ [اًمزُمل.]19:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ [احلنم.]11:

( ) اًمٙم٤مذم ( .)191/
( )1هق حمٛمهلل سمـ سم٤مىمل سمـ حمٛمهلل شم٘مل سمـ ُم٘مّمدقد قمدكم اًمِمدٝمػم سم٤معمجٚمزد ،و ُ ٕمدلف سم٤معمجٚمزد اًمريد٤مين متٞمٞمدز ًا ًمدف قمدـ واًمدهلله
اعمجٚمز إول .يم٤من إُم٤مُم ً٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم وىميف ذم قمٚمؿ احلهلل ٨م وؾم٤مال اًمٕمٚمقمً ،مف ُم١مًمٗم٤مت يمريدػمة ُمٜمٝمد٤م :سمحد٤مر إٟمدقار،
ويمي٤مب إرسمٕملم ،وُملهة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمٌ٤مر اًملؾمقل ،وهق ذح ًمٙمي٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ،وًمهلل ؾمٜم٦م ( 199هدد)
وشمقذم ؾمٜم٦م (

هد)ٜ ،مٔمل :ـملااػ اعم٘م٤مل ( ،)93 – 911/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( .) 19/
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وىمدددددد٤مل ؾمددددددٌح٤مٟمف :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ [اجلٛمٕم٦م.]1:
وىم٤مل  :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ [اًميٖم٤مسمـ.] 1:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [اجلـ.]19:
وىمدد٤مل ا

 :ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ [إٟمٕم٤مم.]93:
وىمددددددددد٤مل شمٕمددددددددد٤ممم :ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
[اًمٜمٛمؾ.]99:
وم٘مهلل متهللَّ ح ؾمٌح٤مٟمف ذم يمي٤مسمف سم٠مٟمف ٓ ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م همػمه ،ومٙمٞمػ زقمؿ سمٕمهلل ذًمؽ أن أطمهلل ًا ِم٤مريمف ذم
قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!
ومٚمق اقمي٘مهللٟم٤م أن هٜم٤مك ُمـ ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمٕمف ؾمٌح٤مٟمف عم٤م يم٤من هذا اًميٛمهللح يم٤مُم ً.
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف أُمل ٟمٌٞمف أن ٕمٚمـ قمـ قمهللم قمٚمٛمف سم٤مًمٖمٞم٥م ،وإذا يم٤من ذًمؽ ًمٜمٌٞمف ومٙمٞمػ سمٖمػمه ُمـ
اخلٚمؼ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ [إٟمٕم٤مم.]91:
وىم٤مل أ ْم٤مً :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
وىمهلل دقم٤م ٟمقح

[إقملاف11:

].

سمٜمج٤مة اسمٜمف فمٜم ً٤م ُمٜمف أٟمف ممـ وقمهلله ا  سمٜمج٤مشمف ،ومٚمام هملق ىم٤مل :ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ [هقد ،]19:وملد ا  قمٚمٞمف سم٘مقًمف :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [هقد.]19-19:
ومٚمؿ ٙمـ ٕمٚمؿ أن اسمٜمف ًمٞمس ُمـ أهٚمف اعمققمقد سمٜمج٤مهتؿ.

إن هذه اًمٜمّمقص ًمي١ميمهلل أن «ظؾؿ افغقىش ُمـ ظمّمد٤ماص اخلد٤مًمؼ  ،وًمٙمٜمدف ىمدهلل ُ ِٕمٚمدؿ ؾمدٌح٤مٟمف
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سمٕمض أٟمٌٞم٤ماف سمٌٕمض همٞمٌف ،ول شمذيمل أ ٤مت أن أطمدهلل ًا ُمدـ اًمٌنمد همدػم إٟمٌٞمد٤مء ٛمٙمدـ أن ٕمٚمٛمدف ا 
ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمٖمٞم٥م.
وُمـ ادقمك أٟمف ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أو ادقم٤مه ًمٖمػمه وم٘مهلل ص٤مدم ه ٤مت اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ويمذهب٤م ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل
سمٕمهلل ذًمؽ :إن ايُم٤مم ( ٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًٛمقات ...وأٟمف أقمٓمل قمٚمؿ إوًملم ...وأٟمف ٕمٚمؿ ُم٤م ذم أص ب
اًملضم٤مل ..وأن أقمامل اًمٕمٌ٤مد شمٕملض قمٚمٞمف...؟!).
اومؽمي قمٚمٞمٝمؿ
إن هذا مم٤م ُ

 ،وىمهلل وردت ٟمّمقص قمٜمٝمؿ شميؼمأ ُمـ هذه اًمهللقم٤موى.

إن اًمٚمقم ًمٞمس قمغم واوع اًملوا ٤مت؛ إذ ٓ ْمع ُمريؾ هذه اًملوا ٤مت ؿمخص ١مُمـ سم٤م واًمٞمقم
أظمل.
وًمٙمـ اًمٚمقم قمغم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اًمذ ـ لوون ُمريؾ هذه آومؽماءات و ٕميٛمهللوهن٤م!!
ومٝمؾ ُمريؾ ه١مٓء ٛمٙمـ أن قصمؼ ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ أو ذوطم٤مهتؿ ًمهلل ـ ا !!
ومٝمذا اًمٙمٚمٞمٜمل ٘ملر ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ٟمٗمس ُم٤م ورد ذم اًملوا ٤مت سميٚمؽ إسمقاب!!
ويمذًمؽ اعمجٚمز ؾم٤مر قمغم ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م.
يمؾ هذا َ ِل ُد ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م و َ ِل ُد وهلله و ٠مسمك قمٚمامء اًميِمٞمع إٓ شمٙمذ ٥م هل اًمٌٞم٧م ذم إٟمٙم٤مرهؿ
دقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م سم٠مهملب إؾم٤مًمٞم٥م.
وم٘مهلل روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق اًميؼمؤ ُمـ دقمدقى قمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م ،وم٘مد٤مل « :د٤م قمجًٌد٤م ٕىمدقام
زقمٛمقن أٟم٤م ٟمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥مُ ،م٤م ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م إٓ ا ً ،م٘مهلل مهٛم٧م سميب ضم٤مر يل وم ٟمد٦م ومٝملسمد٧م ُمٜمدل،
ومام قمٚمٛم٧م ذم أي سمٞمقت اًمهللار هل..ش( ).
واؾميٛمع إمم إيسار قمغم حتٛمٞمؾ هل اًمٌٞمد٧م ُمد٤م يدؼمؤون ُمٜمدف .ىمد٤مل اًمٕمد٤مل اًمِمدٞمٕمل حمٛمدهلل صد٤مًمح
اعم٤مزٟمهللراين (ت  11هدد) ؿمد٤مرح يميد٤مب اًمٙمد٤مذم شمٙمدذ ٌ ً٤م جلٕمٗمدل اًمّمد٤مدق ذم إٟمٙمد٤مره ًمٕمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥مش...
اًمٖملض ُمـ هذا اًميٕمج٥م وإفمٝم٤مره هق أن ٓ يخذه اجلٝم٤مل إهلً٤م ،أو هللومع قمدـ وهدؿ سمٕمدض احلد٤مض ـ
ـضون ظودًضو بضام ـضون ومضو
اعمٜمٙمل ًمٗمْمٚمف ُم٤م ٟمًٌقه إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞمد٥م حػظًضو فـػسضف ،وإٓ ؾفضق
يؽقن ،ومٙمٞمػ خيٗمك قمٚمٞمف ُمٙم٤من اجل٤مر ٦م؟ وم٢من ىمٚم٧م :إظمٌ٤مره سمذًمؽ قمغم هذا قضم٥م اًمٙمذب ،ىمٚم٧م :إٟمدام
قمٚمام همػم ُمًيٗم٤مد ُمٜمف شمٕم٤ممم سم٠مهند٤م
قضم٥م اًمٙمذب ًمق ل ٘مّمهلل اًميقر ٦م وىمهلل ىمّمهلله٤م ،وم٢من اعمٕمٜمك ُم٤م قمٚمٛم٧م ً

( ) أصقل اًمٙم٤مذم (  ،)199/سمح٤مر إٟمقار ( ،) 39/19سمّمد٤مال اًمدهللرضم٤مت (صٜ ،)191:مد٤مسمٞمع اعمٕمد٤مضمز (ص،) 9
اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م أصقل إاٛم٦م ( .)939/
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ذم أي سمٞمقت اًمهللارش( ).
اٟمٔمل إمم هذا إؾمٚمقب اًمٕمجٞم٥م ذم شمٙمذ ٥م ايُم٤مم!!
ايُم٤مم يؼمأ ُمـ دقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًميل هل ُمـ ظمّم٤ماص اخل٤مًمؼ ؾمدٌح٤مٟمف وأطمدهلل أشمٌ٤مقمدف ٙمذسمدف
و ٍم قمغم أٟمف ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٛمـ ٟمّمهللق ٤م شملى؟!
هذا هق ٟمٗمس أؾمٚمقب دقمقى ايُم٤مُم٦م هلؿ؛ وم٤مٕاٛم٦م يؼمؤون ُمٜمٝم٤م واًمٓم٤ماٗم٦م شمٙمذهبؿ وشمزقمؿ أهنؿ
يؼمؤون شم٘مٞم٦م!!
ومٔم٤مهل هل اًمٌٞم٧م هق قم٘مٞمهللة إُم٦م وأشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م ٚمزُمقهنؿ سمٖمػم فم٤مهلهؿ قمغم هذا اًمٜمحق اًمذي
رأ ٜم٤مه أن ُمـ اعم٤مزٟمهللراين!!
قمـ ىم٤مؾمؿ اًمّمػمذم ىم٤مل« :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا (ع) ٘مقل :ىمقم زقمٛمقن أين هلؿ إُمد٤مم ،وا ُمد٤م أٟمد٤م
هلؿ سم٢مُم٤ممُ ،م٤م هلؿ ًمٕمٜمٝمؿ ا يمٚمام ؾمؽمت ؾمؽم ًا هيٙمقه ،هيؽ ا ؾمؽمهؿ ،أىمقل يمذا٘ ،مقًمقن :إٟمدام ٕمٜمدل
يمذا ،أٟم٤م إُم٤مم ُمـ أـم٤مقمٜملش( ).
ومٝمق يْمجل ُمـ اعمحٞمٓملم سمف ،ومٞم٘مقل :إهنؿ ٗمًهللون يم ُمف سميحل ػ ُمٕمٜم٤مه ،وم٘مقًمف ذم ضمٝم٦م
وشمٗمًػمهؿ ذم ضمٝم٦م أظملى!!
وم٘م٤مرن هذا سمام ىم٤مًمف اعم٤مزٟمهللراين وىمهلل ضم٤مء سمٕمهلل إاٛم٦م سمٛمئ٤مت اًمًٜملم ًميٙميِمػ أن ُمٜمٝم٩م اًمٓم٤ماٗم٦م ُمع
يم م إاٛم٦م واطمهلل!!
إكؽور وجقد دظقى افغقى دم ـتى افشقعي!!
وسمٕمهلل أن رأ ٜم٤م روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م وٟمامذج ُمـ أسمقاب اًمٙم٤مذم وسمح٤مر إٟمقار اًميل شمزقمؿ أن إاٛم٦م
ٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م ،وإسار هذا اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل اعم٤مزٟمهللراين  -وهق أٟمٛمقذج ًمٙمريػم ـ ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م -
ٟمقرد أٟمٛمقذضم ً٤م ُمـ أىمقال اعمٕم٤مس ـ اًمذ ـ ٜمٙملون وضمقد دقمقى قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً.
٘مقل اًمِمٞمل حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م (ت 393:م)( )( :ويمٞمػ ٜمً٥م إمم اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞمد٦م اًم٘مدقل سمد٠من

( ) ذح ضم٤مُمع قمغم اًمٙم٤مذم /اعم٤مزٟمهللراين (.)9 -91/9
( )1اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل ( ،)931/1واٟمٔمددلُ :مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ( ،)131-139/ 1ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م
( ،)913/ 1يمي٤مب اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمٕمامين (ص ،)11:اًمٌح٤مر (ُ ،)11/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال (.)11/ 9
( )9حمٛمهلل ضمقاد حمٛمقد حمٛمهلل ُمٖمٜمٞم٦م ،قم٤مل ؿمٞمٕمل ُمٕم٤مسً ،مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م :شمٗمًػم اًمٙم٤مؿمػ ،وقمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مدف ،وًمدهلل ذم
ًمٌٜم٤من ؾمٜم٦م ( 311م) وشمقذم ؾمٜم٦م ( 393م) ودومـ ذم اًمٜمجػ .اٟمٔمل :يمي٤مب حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ؾمػمشمف وقمٓمد٤مؤه ًمٕمدكم
اعمحلىمل.
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أاٛميٝمؿ ٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م ،وهؿ ١مُمٜمقن سمٙمي٤مب ا  ،و يٚمدقن ىمقًمدف شمٕمد٤ممم طمٙم٤م د٦م قمدـ ٟمٌٞمدف :ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ [إقملاف ،] 11:وىمقًمدف :ﯿ ﰀ ﰁ [ دقٟمس،]11:
وىمقًمف :ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ [اًمٜمٛمؾ.]99:
وذيمل ىمقل اًمِمٞمل اًمٓمؼمد (ت 911:هد)( ) اعمٗمنً :م٘مهلل َفمٚمؿ اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م ُمـ ٟمًد٥م إًمدٞمٝمؿ
اًم٘مقل سم٠من إاٛم٦م ٕمٚمٛمدقن اًمٖمٞمد٥م ،وٓ ٟمٕمٚمدؿ أطمدهلل ًا ُمدٜمٝمؿ اؾمديج٤مز اًمقصدػ سمٕمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م ٕطمدهلل ُمدـ
اخلٚمؼ!!
صمؿ ىم٤مل :وإن اومؽمض وضمقد ظمدؼم أو ىمدقل ٜمًد٥م قمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م إمم إاٛمد٦م وضمد٥م ـملطمدف سم٤مشمٗمد٤مق
اعمًٚمٛملم.
صمؿ ذيمل قمـ اًمِمٞمٕم٦م أهنؿ ٓ هللقمقن ٕاٛمديٝمؿ قمٚمدؿ اًمٖمٞمد٥م ،وٓ ايحيد٤مء وايهلد٤مم ،وأن ُمدـ ٟمًد٥م
إًمٞمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ ومٝمق ضم٤مهؾ ُميٓمٗمؾ ،أو ٍ
ُمٗمؽم يمذاب)( ).
هذا ايٟمٙم٤مر قمجٞم٥م!! أًمٞمً٧م هذه اًملوا ٤مت ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م؟!
وهذه إسمقاب اًميل ٘ملر ومٞمٝم٤م يمٌ٤مر قمٚماماٝمؿ أن إاٛم٦م ٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م أًمٞمً٧م ذم يميٌٝمؿ واًميل
يميٌٝم٤م هؿ قمٚمامؤهؿ؟!
واًمٙم٤مذم يمي٥م ىمٌؾ اًمٓمقد( ) سم٠ميمريل ُمـ ُم٤ما٦م وصم صملم ؾمٜم٦م طمٞم٨م شمقذم ُم١مًمػ يميد٤مب اًمٙمد٤مذم ؾمدٜم٦م:
(913هد) وشمقذم اًمٓمقد ؾمٜم٦م 191( :هد).
ومٝمذا سملم أُمل ـ:
( ) هق اعمػمزا طمًلم سمـ حمٛمهلل شم٘مل سمـ قمكم حمٛمهلل اًمٜمقري اًمٓمؼمد ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم ،وُمـ ُمِم٤مهػم
حمهللصمل ايُم٤مُمٞم٦م اعميد٠مظمل ـ ،وأطمدهلل رؤوس اعمدذه٥م اعمٕمدلووملمُ ،مدـ أؿمدٝمل يميٌدفُ :مًديهللرك اًمقؾمد٤ماؾ أطمدهلل اًمٙميد٥م
احلهلل ريٞم٦م اًمريامٟمٞم٦م اعمٕميٛمهللة قمٜمهللهؿ ،ويمي٤مب ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب ،أًمٗمف يصمٌ٤مت حتل ػ
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤م  ،هٚمؽ سم٤مًمٜمجػ ؾمٜم٦م ( 911هد)ٜ ،مٔمل :اًمٙمٜمك وإًم٘مد٤مب ( ،)119/1وُمّمدٗمك اعم٘مد٤مل
(ص.) 93:
( )1اٟمٔمل :اًمِمٞمٕم٦م واًميِمٞمع (ص.)11 ،19:
( )9هق حمٛمهلل سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقدُ ،مٗمن ،ؿمٞمل اًمٓم٤ماٗم٦م ،اٟمي٘مدؾ ُمدـ ظملاؾمد٤من إمم سمٖمدهللاد ؾمدٜم٦م (111هدد) ،وأىمد٤مم
أرسمٕملم ؾمٜم٦م .صمؿ رطمؾ إمم اًمٜمجػ واؾمي٘مل ومٞمٝم٤م إمم أن شمقذمُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :اجلٛمؾ واًمٕم٘مقد ،واًمٖمٞمٌ٦م ،واًميٌٞم٤من اجلد٤مُمع
ًمٕمٚمقم اًم٘ملهن ،وآؾميٌّم٤مر ومٞمام اظميٚمدػ ومٞمدف ُمدـ إظمٌد٤مر .اٟمٔمدل :رضمد٤مل اًمٜمجد٤مر (ص ،)119:رضمد٤مل اسمدـ داود
(صُ ،) 93:مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،)199/ 9إقم م (.)11/9
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إُم٤م أن شمٚمؽ اًملوا ٤مت مم٤م أدظمٚمد٧م ذم اًمٙمد٤مذم واًمدذي وم٘مدهللت يمدؾ ٟمًدخف ول جيدهلل اعمح٘مدؼ ًمٙميد٤مب
اًمٙم٤مذم ذم اًمٕمٍم احل٤مض أي ٟمًخ٦م ىمٌؾ اًم٘ملن احل٤مدي قمنم  -قمٝمهلل اًمهللوًم٦م اًمّمدٗمق ٦م  -ممد٤م ِمدؽ أهند٤م
أقمهللُم٧م وأوٞمػ إمم اًمٙمي٤مب إو٤موم٤مت هذه ُمٜمٝم٤م.
سمؾ يمي٤مب اًمٙم٤مذم سمٙم٤مُمٚمدف ممد٤م ِمدؽ أٟمدف خميٚمدؼ ،وهٜمد٤مك سمحد٨م ًمدٌٕمض اعميخّمّمدلم دهللرس هدذا
اعمقوقع وًمٕمٚمف ٔمٝمل ىمل ٌ ً٤م.
وإُم٤م أن اًمٓمقد اؾميخهللم (اًمي٘مٞم٦م).
أُم٤م اطميامل أٟمف ل ٘مػ قمغم اًمٙم٤مذم  -إن يم٤من أًمػ ذم قمٍمه  -ويم مه٤م قم٤مؿم٤م ذم زُمـ واطمهلل زُمـ
اًمهللوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميل ارشمٗمٕم٧م ذم قمٍمه٤م اًمي٘مٞم٦م ومٝمذا همػم ُم٘مٌقل.
أُم٤م وضمقب ـملح ُم٤م ورد ،ومٝمذه ىمْمٞم٦م أظملى شم٠ميت سمٕمهلل آقمؽماف سمقضمقده٤م وسمٓم هن٤م.
وم٤مٓقمؽماف أوًٓ سم٠مهن٤م وردت ذم يميٌٝمؿ وأهن٤م سم٤مـمٚم٦م ،صمؿ ٘م٤مل :جي٥م ـملطمٝم٤م واقمي٘م٤مد سمٓم هن٤م.
ٍ
ُمٗمدؽم يمدذاب) ومد ٟمدهللري
وأُم٤م ىمقًمف( :وأن ُمـ ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ ومٝمق ضم٤مهؾ ُميٓمٗمؾ ،أو
سمٕمهلل أن رأ ٜم٤م ُم٤م ذيمله ُم١مًمٗمق ُمّمد٤مدر يميد٥م اًمٓم٤ماٗمد٦م وإسار أطمدهلل قمٚماماٝمدؿ قمدغم اشمّمد٤مف أاٛمديٝمؿ سمٕمٚمدؿ
اًمٖمٞم٥م ومٛمـ هق اجل٤مهؾ اعميٓمٗمؾ اعمٗمؽمي اًمٙمذاب؟!
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝوػازك ٛاألٟى ٛهلل عص ٔجن يف إحٗا ٞاملٕتٜ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت يمريػمة شمزقمؿ أن إاٛم٦م حيٞمقن اعمقشمك ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:
) ٟمًٌقا إمم أيب سمّمػم أٟمف ىم٤مل« :دظمٚم٧م قمغم أيب ضمٕمٗمل

 ،وم٘مٚمد٧م ًمدف :أٟمديؿ شم٘مدهللرون قمدغم أن

حتٞمقا اعمقشمك وشمؼماقا إيمٛمف وإسملص؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ سم٢مذن ا ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤ملّ « :
إن أُمػم اعم١مُمٜملم ًمف ظمئقًم٦م ذم سمٜمل خمزوم وإن ؿم٤مسم٤م ُمٜمٝمؿ أشم٤مه،
وم٘م٤مل٤ :م ظم٤مزم! ّ
إن أظمل ُم٤مت وىمهلل طمزٟم٧م قمٚمٞمف طمزٟمً٤م ؿمهلل هللً ا ،ىم٤مل :وم٘م٤مل :شمِمديٝمل أن شمدلاه؟ ىمد٤مل :سمدغم،
ومٚمام اٟميٝمك إمم اًم٘مدؼم شمٚمٛمٚمٛمد٧م ؿمدٗمي٤مه صمدؿ
ّزرا هب٤مّ ،
ىم٤مل :وم٠مرين ىمؼمه ،ىم٤مل :ومخلج وُمٕمف سملدة رؾمقل ا ُمي ً
ريمْمف سملضمٚمف ومخلج ُمـ ىمؼمه وهدق ٘مدقل سمٚمًد٤من اًمٗمدلس ،وم٘مد٤مل أُمدػم اعمد١مُمٜملم

 :أل متد٧م وأٟمد٧م

رضمددؾ ُمددـ اًمٕمددلب؟ ىمدد٤مل :سمددغم ،وًمٙمٜمدد٤م ُميٜمدد٤م قمددغم ؾمددٜم٦م وم د ن ووم د ن (أي :أسمددق سمٙمددل وقمٛمددل) وم٤مٟم٘مٚمٌدد٧م
أًمًٜميٜم٤مش( ).
 )9وٟمً٥م اعمجٚمز إمم قمكم

أٟمف« :أطمٞم٤م ُمقشمك ُم٘مؼمة اجلٌ٤مٟم٦م سم٠ممجٕمٝمؿش( ).

 )1وٟمً٥م إًمٞمف يمذًمؽ أٟمف« :ضب احلجل ومخلضم٧م ُمٜمف ُم٤ما٦م ٟم٤مىم٦مش( ).
إوًمددلم وأظمددل ـ
 )9وٟمًددٌقا إمم ؾمددٚمامن أٟمددف ىمدد٤ملً« :مددق أىمًددؿ أسمددق احلًددـ قمددغم ا أن حيٞمددل ّ
ٕطمٞم٤مهؿش( ).

( ) اًمٙمددد٤مذم ( ُ ،)93 /مٜمٝمددد٤مج اًمّمددد٤محللم ًمٚمقطمٞمدددهلل اخللاؾمددد٤مين (  ،)911/سمّمددد٤مال اًمدددهللرضم٤مت ( ،)113اًمٌحددد٤مر
( ،)199/19اًمري٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م (ُ ،)999مهلل ٜم٦م اعمٕمد٤مضمز ( ،)11/9إهار اًمٗم٤مـمٛمٞمد٦م (ُ ،)191م٘مهللُمد٦م ذم أصدقل
اًمهلل ـ ( ،)911اًمقٓ ٦م اًميٙمق ٜمٞم٦م (.) 19
( )1اًمٙمدد٤مذم(  ،)199/واٟمٔمددل :سمحدد٤مر إٟمددقار (  ،) 31/1سمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت (ص ،)139:اًمري٤مىمدد٥م ذم اعمٜم٤مىمدد٥م
(صُ ،)113:مٜم٤مىمدد٥م اسمددـ ؿمددٝمل هؿمددقب (ُ ،) 99/1مهلل ٜمدد٦م اعمٕمدد٤مضمز (  ،)199/اًمٌحدد٤مر ()9 /19( )19 /9
( ُ ،) 39/1مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهؾ اًمٌٞم٧م (.) 91/9
( )9سمح٤مر إٟمقار (  ،) 31/1واٟمٔمل :اخللاا٩م واجللااح (  ،) 19/قمٞمقن اعمٕمجزات (.)9
( )1اًمٌح٤مر (  ،) 31/1اخللاا٩م واجللااح ( ،)1 9/
( )9اًمٌح٤مر (  ،)11 /1اخللاا٩م واجللااح (ٟ ،)991/1مٗمس اًملمحـ (.)191

قطع الضم ٛباخلالل 

97

 )9وٟمً٥م اعمجٚمز إمم حمٛمهلل سمـ راؿمهلل قمـ أسمٞمف قمـ ضمدهلله ىمد٤مل« :ؾمد٠مًم٧م ضمٕمٗمدل سمدـ حمٛمدهلل
قم ُم٦م ،وم٘م٤مل :ؾمٚمٜمل ُم٤م ؿمئ٧م أظمؼمك إن ؿم٤مء ا  ،وم٘مٚم٧م :أظم ً٤م زم سم٤مت ذم هذه اعم٘م٤مسمل ومي٠مُمله أن جيٞمئٜمدل،
ىم٤مل :ومام يم٤من اؾمٛمف؟ ىمٚم٧م :أمحهلل ،ىم٤مل٤ :م أمحهلل! ؿضؿ بضنذن ار وبضنذن جعػضر بضـ حمؿضد .وم٘مد٤مم وا وهدق
٘مقل :أشمٞميفش( ).
 )1وٟمً٥م اعمجٚمز إمم اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمل ىم٤مل« :يمٜم٧م أُمٌم ُمع أيب قمٌهلل ا ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل
سمٛمٙم٦م أو سمٛمٜمك إذ ُملرٟم٤م سم٤مُملأة سملم هللهي٤م سم٘ملة ُمٞمي٦م ،وهل ُمع صٌٞم٦م هل٤م شمٌٙمٞم٤من ،وم٘م٤مل

ُ :مد٤م ؿمد٠مٟمؽ؟

ىم٤مًم٧م :يمٜم٧م وصٌ٤م ٤مي ٟمٕمٞمش ُمـ هذه اًمٌ٘مدلة ،وىمدهلل ُم٤مشمد٧مً ،م٘مدهلل حتدػمت ذم أُمدلي ،ىمد٤مل :أوميحٌدلم أن
حيٞمٞمٝم٤م ا ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م :أو شمًخل ُمٜمل ُمع ُمّمدٞمٌيل؟! ىمد٤مل :يمد ُمد٤م أردت ذًمدؽ ،صمدؿ دقمد٤م سمدهللقم٤مء ،صمدؿ
ريمْمٝم٤م سملضمٚمف وص٤مح هب٤م ،وم٘م٤مُم٧م اًمٌ٘ملة ُمنقم٦م ؾمق ٦م ،ىم٤مًم٧م :قمٞمًك سمـ ُمل ؿ ورب اًمٙمٕمٌد٦م ،ومدهللظمؾ
اًمّم٤مدق

سملم اًمٜم٤مس ،ومٚمؿ شمٕملومف اعملأةش( ).

 )3وٟمًٌقا إمم قٟمس سمـ فمٌٞم٤من أٟمف ىم٤مل« :يمٜم٧م قمٜمهلل اًمّم٤مدق
يسملاهٞمؿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ُمدع مج٤مقمد٦م ،وم٘مٚمد٧م :ىمدقل ا

أيم٤مٟم٧م أرسمٕم٦م ُمدـ أضمٜمد٤مس خميٚمٗمد٦م ،أو ُمدـ ضمدٜمس؟ ىمد٤مل:

أحتٌقن أن أر ٙمؿ ُمريٚمف؟ ىمٚمٜم٤م :سمغم! ( ) ىم٤مل٤ :م ـم٤موس! وم٢مذا ـم٤موس ـم٤مر إمم طميشمف ،صمؿ ىم٤مل٤ :م هملاب!
وم٢مذا هملاب سملم هلل ف ،صمؿ ىم٤مل٤ :م سم٤مزي! وم٢مذا سم٤مزي سملم هلل ف ،صمؿ ىم٤مل٤ :م مح٤مُم٦م! وم٢مذا مح٤مُم٦م سملم هلل دف ،صمدؿ
أُمل سمذسمحٝم٤م يمٚمٝم٤م وشم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وٟميػ ر ِمٝم٤م ،وأن خيٚمط ذًمؽ يمٚمف سمٕمْمف سمٌٕمض ،صمؿ أظمذ سملأس اًمٓمد٤موس
وملأ ٜم٤م حلٛمف وقمٔم٤مُمف ور ِمف يٛمٞمز ُمـ همػمه٤م طميك أًمّمدؼ ذًمدؽ يمٚمدف سملأؾمدف ،وىمد٤مم اًمٓمد٤موس سمدلم هلل دف
طمٞم ً٤م ،صمؿ ص٤مح سم٤مًمٖملاب يمذًمؽ ،وسم٤مًمٌ٤مزي واحلامُم٦م يمذًمؽ ،وم٘م٤مُم٧م يمٚمٝم٤م أطمٞم٤مء سملم هلل فش( ).
 ) 1وٟمًٌقا إمم قمامر اًمً٤مسم٤مـمل أٟمف ىم٤مل« :ىمهللم أُمػم اعم١مُمٜملم

اعمهللااـ ،ومٜمزل سمد٢م قان يمندى،

ُمٜمجؿ يمنى ،ومٚمام زال اًمزوال ىم٤مل ًمهللًمػ :ىمؿ ُمٕمل...
ويم٤من ُمٕمف دًمػ سمـ جمػم ّ
( ) اًمٌح٤مر (ُ ،) 99/19مٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًم٥م (.)999/9
( )1اًمٌح٤مر (ُ ،) 9/19مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)931/9يمِمػ اًمٖمٛم٦م ( ،)1 9/1اخللاا٩م واجللااح ( .)131/
( )9هذا إؾمٚمقب ذم اجلقاب دًمٞمؾ اًمٕمجٛم٦م اًميل ٟمٜمزه ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق قمٜمٝم٤م إذ ٓ ٘م٤مل ذم ضمقاب :أحت٥م يمذا؟ سمغم .وإٟمام
٘م٤ملٟ :مٕمؿ أو ٓ .وهذه ٓ خييٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وهذا ٙمِمػ قمـ قمجٛم٦م اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م.
( )1اًمٌحدد٤مر ( ،)111/19اخلددلاا٩م واجلددلااح (  ،)139/شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم (  ،)11 /شمٗمًددػم يمٜمددز اًمددهللىم٤ماؼ
(  ،)993/يمِمػ اًمٖمٛم٦م (.)1 1/1
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إمم أن ىم٤مل :صمؿ ٟمٔمل إمم مججٛم٦م ٟمخلة ،وم٘م٤مل ًمٌٕمض أصح٤مسمف :ظمذ هذه اجلٛمجٛم٦م! ويم٤مٟم٧م
ُمٓملوطم٦م ،وضم٤مء إمم اي قان وضمٚمس ومٞمف ،ودقم٤م سمٓمً٧م وص٥م ومٞمف ُم٤مء ،وىم٤مل ًمف :دع هذه اجلٛمجٛم٦م ذم
اًمٓمً٧م.
صمؿ ىم٤مل

 :أىمًٛم٧م قمٚمٞمؽ ٤م مججٛم٦م أظمؼم ٜمل ُمـ أٟم٤م؟ وُمـ أ ِ
ٟم٧م؟ ومٜمٓم٘مد٧م اجلٛمجٛمد٦م سمٚمًد٤من

ومّمٞمح ،وىم٤مًم٧م :أُم٤م أٟم٧م ومد٠مُمػم اعمد١مُمٜملم ،وؾمدٞمهلل اًمقصدٞملم ،وأُمد٤م أٟمد٤م ومٕمٌدهلل ا  ،واسمدـ أُمد٦م ا يمندى
أٟمقذوان ،وم٤مٟمٍمف اًم٘مقم اًمذ ـ يم٤مٟمقا ُمٕمدف ُمدـ أهدؾ ؾمد٤مسم٤مط إمم أهد٤مًمٞمٝمؿ ،وأظمدؼموهؿ سمدام يمد٤من وسمدام
ؾمٛمٕمقه ُمـ اجلٛمجٛم٦م ،وم٤موٓملسمقا واظميٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك أُمػم اعم١مُمٜملم

 ،وطميوه...

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ومٞمف ُمريؾ ُم٤م ىم٤مل اًمٜمّم٤مرى ذم اعمًٞمح ،وُمريؾ ُم٤م ىم٤مل قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م وأصح٤مسمف ،وم٘م٤مل
ًمف أصح٤مسمف :وم٢من شمليميٝمؿ قمغم هذا يمٗمل اًمٜم٤مس! ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،ىم٤مل هلؿُ :م٤م حتٌقن أن أصٜمع هبؿ؟
ىم٤مل :حتلىمٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر ،يمام أطملىم٧م قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م وأصح٤مسمفش( ).
) وىمهلل سمقب اعمجٚمز قمهللة أسمقاب ٘ملر ومٞمٝم٤م ىمهللرة إاٛم٦م قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك ،وُمٜمٝم٤م:
سم٤مب :أهنؿ ٘مهللرون قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك وإسملاء إيمْٛمف وإسملص ومجٞمع ُمٕمجزات إٟمٌٞم٤مء

.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝوػازك ٛاهلل عص ٔجن يف إحٗا ٞاملٕت:ٜ
٘مددلر  أن ايطمٞمدد٤مء وايُم٤مشمدد٦م ُمددـ ظمّم٤ماّمددف ؾمددٌح٤مٟمف ،ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ [ قٟمس.]99:
وىمدددددددددد٤مل ؾمددددددددددٌح٤مٟمف :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ
[اعم١مُمٜمقن.]11:
ويملر ذًمؽ ذم ه ٤مت قمهللة وضمٕمٚمف ُمـ ظمّم٤ماّمف ،طمٞم٨م ىم٤مل« :هقش أو «وهقش أي ٓ :همػمه.
ومٙمٞمػ ٛمٙمـ ٕطمهلل أوًمٞم٤مء ا  وهق ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أن هللقمل هدذه اًمدهللقم٤موى ومٞم٘مدقلٟ« :محدـ
ٟم٘مهللر أن ٟمحٞمل اعمقشمك سم٢مذن ا ش.
وم٤م ؾمٌح٤مٟمف جيٕمؾ ذًمؽ ُمـ ظمّم٤ماّمف ؾمٌح٤مٟمف ،صمؿ هللقمل ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ِم٤مرك ا ذم ذًمؽ
ُمًيهللريم ً٤م سم٘مقًمف« :سم٢مذن ا ش.
ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘مقلٛ :مٙمـ أن أيمقن ُمريؾ ا  سم٢مذن ا  ،إن ذًمؽ يمذًمؽ وٓ وملق.

( ) ُمًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ (ُ ،) 91/ 1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (  ،)119/ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)99/19
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99
وهق ُمٜمٝم٤م سملاء يمٞمػ ختٗمك قمغم إُمد٦م وشمٔمٝمدل

هل١مٓء اًملواة؟!
صمؿ ل حيهللث ًمف ُمريٚمٝم٤م ذم اعمهلل ٜم٦مُ ،م٤م أطمٞم٤م إٓ أُمقات وم٤مرس واًمٕملاق ول حيل أُمقات اعمهلل ٜم٦م؟!
صمؿ هذا ٟمٌٞمٜم٤م ^ أقمٔمؿ ُمٜمف وأومْمؾ قمٜمهلل ا  ل حيل اعمقشمك يمام ومٕمؾ قمكم

؟!

يمؿ ُم٤مت ممـ حي٥م وممـ حي٥م ُمـ حي٥م ،ول ٜم٘مؾ أٟمف ^ أطمٞم٤م ُمٜمٝمؿ أطمهلل ًا أو ضم٤مء قمٜمهلله أطمهلل
ً٠مًمف أن حيٞمل ُمٞميف؟
صمؿ أًمٞمس ىمهلل ُم٤مت «إسملاهٞمؿش اسمٜمف

؟!

وىميؾ قمٛمف «محزة سمـ قمٌهلل اعمٓمٚم٥مش

سملم هلل ف قم أطمهلل؟!

وىميؾ اسمـ قمٛمف «ضمٕمٗمل سمـ أيب ـم٤مًم٥مش ذم همزوة ُم١مشم٦م؟
وىميؾ طمٌف« :ز هلل سمـ طم٤مرصم٦مش يمذًمؽ.
وىمهلل طمزن قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م طمزٟم ً٤م ؿمهلل هللاً ،وًمق ل ٙمـ حيٌٝمؿ عم٤م طمزن قمٚمٞمٝمؿِ ،
ومٚم َؿ ل حيٞمٝمؿ يمام ومٕمؾ
قمكم؟!
أًمٞمس هٜم٤مك قم٘مقل عمـ ّمهللق هبذا اًمٙمذب؟!
ُم٤م هق اهلهللف ُمـ ووع هذه اًملوا ٤مت؟!
أًمٞمس اهلهللف شمٕمٚمٞمؼ اًم٘مٚمقب سمٕمٌهلل ا اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سملومٕمف إمم ُم٘م٤مم إًمقهٞم٦م
واًملسمقسمٞم٦م؟!
إن اًمذي ووع هذه اًملوا ٤مت ٓ ؿمؽ أٟمف ٓ ١مُمـ سم٤م وٓ سم٤مًمٞمقم أظمل.
ًمٙمـ ُم٤م سم٤مل قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م لوون هذه آومؽماءات اعمّم٤مدُم٦م ًمٙمي٤مب ا  واًميل ٓ خيٗمدك يمدذهب٤م
صمؿ ٓ ٙمِمٗمقن يمذهب٤م؟!

قطع الضم ٛباخلالل 

111

املطمب الجالح
دعٕ ٝوػازك ٛاألٟى ٛهلل عص ٔجن يف قغا ٞاحلاجات
املطأل ٛاألٔىل :عسض مناذج مما ٔزد يف ذلك وَ قضط ٔأقٕاه:

) ٟمًٌقا إمم قمامر سمـ ٤مه أٟمف ىم٤مل( :يمٜم٧م سملم هللي قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ًمًٌع قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ صٗمل وإذا سمزقم٘م٦م ىمهلل ُمألت اعمً٤مُمع ويم٤من قمكم

ويمد٤من دقم ايصمٜمدلم
قمغم ديم٦م اًم٘مْم٤مء وم٘مد٤مل

٤م قمامر اا٧م سمذي اًمٗم٘م٤مر ويم٤من وزٟمف ؾمٌٕم٦م أُمٜم٤مء وصمٚمري٤م ُمـ سمد٤معمٙمل ومجئد٧م سمدف ومّمد٤مقمف ُمدـ همٛمدهلله وشمليمدف
وىم٤مل ٤م قمامر هذا قم أيمِمػ ومٞمف ٕهؾ اًمٙمقوم٦م مجٞمٕم٤م اًمٖمٛم٦م ًمٞمزداد اعم١مُمـ ووم٤مىم٤م واعمخ٤مًمػ ٟمٗم٤مىم٤م.
٤م قمامر رأ ٧م ُمـ قمغم اًمٌ٤مب؟
وم٘م٤مل قمامر ظملضم٧م وإذا سم٤مًمٌ٤مب اُملأة قمغم مجؾ وهل شمّمٞمح:
٤م همٞم٤مث اعمًيٖمٞمريلم و ٤م هم٤م ٦م اًمٓم٤مًمٌلم و ٤م يمٜمز اًملاهمٌلم و د٤م ذا اًم٘مدقة اعميدلم و د٤م ُمٓمٕمدؿ اًمٞميدٞمؿ و د٤م
رازق اًمٕمهلل ؿ و ٤م حمٞمل يمؾ قمٔمؿ رُمٞمؿ و ٤م ىمهلل ام ؾمٌؼ ىمهللُمف يمؾ ىمهلل ؿ ٤م قمقن ُمـ ٓ قمقن ًمف ٤م ـمقد ُمدـ
ٓ ـمقد ًمف ويمٜمز ُمـ ٓ يمٜمز ًمف إًمٞمؽ شمقضمٝم٧م وسمؽ إًمٞمؽ شمقؾمٚم٧م سمٞمض وضمٝمل ووملج قمٜمل يمليب.
ىم٤مل وطمقهل٤م أًمػ وم٤مرس سمًٞمقف ُمًٚمقًم٦م ىمقم هل٤م وىمقم قمٚمٞمٝم٤م ودظمٚمقا اعمًجهلل ومقىمٗمد٧م اعمدلأة سمدلم
هللي أُمػم اعم١مُمٜملم

وىم٤مًم٧م٤ :م قمكم إ ٤مك ىمّمهللت وم٤ميمِمػ ُم٤م يب ُمـ همٛمد٦م إٟمدؽ وزم ذًمدؽ واًم٘مد٤مدر

قمٚمٞمف صمؿ ذيملت ًمف ووٕمٝم٤م وىم٤مًم٧م ًمف أٟم٧م أقمٚمؿ يب ُمٜمل أين ُم٤م يمذسم٧م ومٞمام ىمٚم٧م ومٗملج قمٜمل همٛمل ٤م قمد٤مل
اًمن وأظمٗمك ...إمم أن يمِمػ قمٜمٝم٤م ا ًمٙملسم٦م سميٛمريٞمٚمٞم٦م قمجٞمٌ٦م يمٚمٝم٤م)( ).
 )1و ٟمًٌقا إمم أيب اًمقوم٤مء اًمِمػمازي أٟمف ذيملأٟمف ىمٌض قمٚمٞمف ويم٤مد أن ٘ميؾ ومٜم٤مضمك ا شمٕم٤ممم سم٤مٕاٛم٦م
صمؿ ىم٤مل( :ومٚمام يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ووملهم٧م ُمـ ص يت ٟمٛم٧م وملأ ٧م اًمٜمٌل صغم ا قمٚمٞمدف وهًمدف ذم ٟمدقُمل،
وهددق ٘مددقل ٓ :شميقؾمددؾ يب وٓ سمدد٤مسمٜمل ًمٌم دء ُمددـ أهمددلاض اًمددهللٟمٞم٤م إٓ عمدد٤م شمٌيٖمٞمددف ُمددـ ـم٤مقمدد٦م ا شمٕمدد٤ممم
وروقاٟمف.
وأُم٤م أسمق احلًـ أظمل وم٢مٟمف ٜمي٘مؿ ًمؽ ممـ فمٚمٛمؽ.
ىم٤مل :وم٘مٚم٧م٤ :م رؾمقل ا يمٞمػ ٜمي٘مؿ زم ممـ فمٚمٛمٜمل ،وىمهلل ًمٌ٥م ذم طمٌؾ ومٚمؿ ٜمي٘مؿ ،وهمّم٥م قمدغم

( ) قمٞمقن اعمٕمجزات () 9
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طم٘مف ومٚمؿ يٙمٚمؿ؟!
ىم٤مل :ومٜمٔمل إزم يم٤معميٕمج٥م ،وىم٤مل :ذًمؽ قمٝمهلل قمٝمهللشمف إًمٞمف وأُمل أُملشمف سمف ،ومٚمؿ جيز ًمف إٓ اًم٘مٞمد٤مم سمدف،
وىمهلل أدى احلؼ ومٞمف ،أٓ إن اًمق ؾ عمـ شمٕملض ًمقزم ا .
وأُم٤م قمكم سمـ احلًلم ومٚمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمً ـملم وٟمٗم٨م اًمِمٞم٤مـملم.
وأُمدددددد٤م حمٛمددددددهلل سمددددددـ قمددددددكم وضمٕمٗمددددددل سمددددددـ حمٛمددددددهلل ومٚممظمددددددلة ،وُمدددددد٤م شمٌيٖمٞمددددددف ُمددددددـ
ـم٤مقم٦م ا .
وأُم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل وم٤مًميٛمس سمف اًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ ا .
وأُم٤م قمكم اسمـ ُمقؾمك وم٤مـمٚم٥م سمف اًمً ُم٦م ذم اًمؼماري واًمٌح٤مر.
وأُم٤م حمٛمهلل سمـ قمكم وم٤مؾميٜمزل سمف اًملزق ُمـ ا شمٕم٤ممم.
وأُم٤م قمكم سمـ حمٛمهلل ومٚمٚمٜمقاومؾ وسمل إظمقان.
وُم٤م شمٌيٖمٞمف ُمـ ـم٤مقم٦م ا  ،وأُم٤م احلًـ سمـ قمكم ومٚممظملة.
وأُم٤م ص٤مطم٥م اًمزُم٤من وم٢مذا سمٚمغ ُمٜمؽ اًمًٞمػ اًمذسمح ،وم٤مؾمديٕمـ سمدف ،وم٢مٟمدف ٕمٞمٜمدؽ ،ووودع دهلله قمدغم
طمٚم٘مف.
ؿول :ؾـوديً دم كقمل :يو مقٓي يو اوحى افزمون أدرــل ؾؼد بؾغ جمفقدي.
ىم٤مل أسمق اًمقوم٤مء :وم٤مٟميٌٝم٧م ُمـ ٟمقُمل ،واعمقيمٚمقن ٠مظمذون ىمٞمقدي)

( )

أي حيٚمقهن٤م يظملاضمف ُمـ اًمًجـ.
 9وٟمًٌقا إمم أمحهلل سمـ رسمٞمٕم٦م إٟمٌ٤مري اًمٙم٤مشم٥م أٟمف ىمهلل اقميٚم٧م دهلله ،وأيمٚميٝمد٤م اخلٌٞمريد٦م وقمٔمدؿ أُملهد٤م
طميك أراطم٧م! واؾمقدت وأؿم٤مر قمٚمٞمف اعمٓمٌ٥م سم٘مٓمٕمٝم٤م ،ول ِمؽ أطمهلل ممـ رهه ذم شمٚمٗمف.
وملأى ذم ُمٜم٤مُمف ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم

وم٘م٤مل ًمف٤ :م أُمػم اعم١مُمٜملم اؾميقه٥م زم هللي.

وم٘م٤مل :أٟم٤م ُمِمٖمقل قمٜمؽ ،وًمٙمـ اُمض إمم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل وم٢مٟمف ًيقهٌٝم٤م ًمؽ.
وم٠مصٌح وىم٤مل :إ يقين سمٛمحٛمؾ ووصٚمقا ختيل وامحٚمقين إمم ُم٘مد٤مسمل ىمدل ش ومٗمٕمٚمدقا ُمد٤م أُمدل سمٕمدهلل أن
همًٚمقه وـمٞمٌقه ،وـملطمقا قمٚمٞمف صمٞم٤مسم٤م ٟمٔمٞمٗم٦م فم٤مهلة ،ومحٚمقه إمم ىمدؼم ُمقٟٓمد٤م ُمقؾمدك سمدـ ضمٕمٗمدل صدٚمقات
ا قمٚمٞمف ،ؾالذ بف وأخذ مـ تربتف ،وـمغم هلله إمم زٟمدهلله ويمٗمدف ،وؿمدهلله٤م ،ومٚمدام يمد٤من ُمدـ اًمٖمدهلل طمٚمٝمد٤م وىمدهلل

( ) سمح٤مر إٟمقار ()39/ 99
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شمً٤مىمط يمؾ حلؿ وضمٚمهلل قمٚمٞمٝمد٤م طميدك سم٘مٞمد٧م قمٔم٤مُمد٤م وقملوىمد٤م ُمِمدٌٙم٦م ،واٟم٘مٓمٕمد٧م اًملااحد٦م ،وسمٚمدغ ظمدؼمه
اًمقز ل ومحٛمؾ إًمٞمف طميك رهه صمؿ قمقًم٩م وسملأ ،ورضمع إمم اًمهلل قان ،ومٙمي٥م هب٤م يمام يم٤من ٙمي٥م).
وم٘م٤مل ومٞمف اًمهلل ٚمٛمل:
وُمقؾمدددك ىمدددهلل ؿمدددٗمك اًمٙمدددػ ُمدددددددددـ اًمٙم٤مشمددددددددد٥م إذ زارا
ؿول ادجؾز( :ؾفؿ اؾقات ار ظؾقفؿ افشػوء إـز ،وافدواء إظظؿ دـ اشتشػك هبؿ)

( )

ثوكقوً :كامذج دو ورد مـ تؾؽ إؿقال:
) ؿول ادجؾز« :إذا يم٤من ًمؽ طم٤مضم٦م إمم ا  وم٤ميمي٥م رىمٕم٦م قمغم سمليمد٦م ا  ،واـملطمٝمد٤م قمدغم ٍ
ىمدؼم
ُمـ ىمٌقر إاٛم٦م إن ؿمئ٧م ،أو ومِمهلله٤م واظميٛمٝمد٤م ،واقمجدـ ـمٞمٜمد ً٤م ٟمٔمٞمٗمد ً٤م واضمٕمٚمٝمد٤م ومٞمدف ،واـملطمٝمد٤م ذم ٍ
هندل
ٍ
ضم٤مر ،أو ٍ
سمئل قمٛمٞم٘م٦م ،أو همهلل ل ُم٤مء ،وم٢مهن٤م شمّمؾ إمم اًمًٞمهلل

 ،وهق يقمم ىمْم٤مء طم٤مضميؽ سمٜمٗمًفش( ).

 )1وؿول آيي ار افعظؿك افقحقد اخلراشضوين وهدق قضمدف اعمًدٚمٛملم وهمدػم اعمًدٚمٛملم إمم آؾمديٕم٤مٟم٦م
سم٤ميُم٤مم اعمٝمهللي ،ومٞم٘مقلُ « :مـ اًميور ٤مت واعمًٚمامت أن يمدؾ ُمدـ شمٜم٘مٓمدع سمدف اًمًدٌؾ و يٞمدف ذم صدحلاء
ىم٤مطمٚم٦م ٓ هييهللي ومٞمٝم٤م إمم ـمل ؼ ،ؾمقاء يم٤من هيقد ً٤م أو ٟمٍماٟمٞم ً٤م ،أو ُمًٚم ًام ؿمٞمٕمٞم ً٤م أو ؾمدٜمٞم ً٤م ٓ -ومدلق سمي٤مشمد ً٤م،
إذا ُم٤م ٟمهللب ذم ذًمؽ احللم ،وىمد٤مل ( :د٤م أسمد٤م صد٤مًمح اعمٝمدهللي أدريمٜمدل) ومد٢من اًمٜميٞمجد٦م ىمٓمٕمٞمد٦م احلّمدقل...
واًمن ذم ذًمؽ أن اًمهللقم٤مء ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُميقضمف ًممُم٤مم طم٘مٞم٘مد٦م؛ ٕٟمدف ٟمد٤مسمع قمدـ اودٓملار واىمٕمدل خيدلق
احلج٥م ،وذم همػم شمٚمؽ احل٤مًم٦م وم٢من اًمٜمهللسم٦م همػم ُميقضمٝم٦م إًمٞمف!
وإُمل ؾمٞم٤من سملم ا وسملم ؾمٌٞمؾ ا ،شُمـ ُمٜمف اًمقضمقد وُمـ سمف اًمقضمقدش.
واحلٙمؿ ذم احل٤مًملم واطمهلل ،ومٙمام أن اًميقضمف سم٤مًمهللقم٤مء إمم «ُمـ ُمٜمف اًمقضمدقدش جيد٥م أن يح٘مدؼ طميدك
شميح٘مؼ آؾميج٤مسم٦م ،يمذًمؽ إُمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم «ُمـ سمف اًمقضمقدش ومٝمق اًمًٌٞمؾ إقمٔمدؿ واًمٍمداط إىمدقم،
وم٢من اًميقضمف إًمٞمف سم٤مًمهللقم٤مء جي٥م أن يح٘مؼ ،ومييح٘مؼ آؾميج٤مسم٦م ذم ذًمؽ احللم سم٤مًميورةش( ).
 )9و ٘مقل« :وإذا اودٓمل أطمدهلل وميقضمدف إمم (اًمًدٌٞمؾ إقمٔمدؿ) أي «ُمدـ سمدف اًمقضمدقدش ًمٚمٜمجد٤مة ُمدـ
صحلاء شم٤مه ومٞمٝم٤م وسمٚمقغ اعمٕمٛمقرة ،وم٢مٟمف

ؾمػمؿمهلله إمم اًمٓمل ؼ و هللًمدف قمدغم ُمد٤م جيد٥م أن ٗمٕمٚمدف طميدك

ٜمجقً ...م٘مهلل اودٓملشمف شمٚمدؽ احلد٤مل ومٚمجد٠م إًمٞمدف وشمقؾمدؾ سمدف ،ومٞمٜمٔمدل
( ) سمح٤مر إٟمقار ()39/91
( )1سمح٤مر إٟمقار ( .)13/3
(ُ )9م٘ميٓمٗم٤مت وٓاٞم٦م (ص.)91:

إًمٞمدف ٟمٔمدلة ٙمدقن ومٞمٝمد٤م دواؤه
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وؿمٗم٤مؤهش( ).
 )1وؿول افشوهرودي  -أحد ظؾامء افشقعي آثـل ظؼيي  ٓ« :-خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م أٟمدف

 ،وإن يمد٤من

خمٗمٞم ً٤م قمـ إٟم٤مم وحمجقسم ً٤م قمٜمٝمؿ ،وٓ ّمؾ إًمٞمف أطمهلل ،وٓ ٕمدلف ُمٙم٤مٟمدف ،إٓ أن ذًمدؽ ٓ ٜمد٤مذم فمٝمدقره
قمٜمهلل اعمْمٓمل اعمًيٖمٞم٨م سمف اعمٚميجئ إًمٞمف ،اًمذي اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف إؾمٌ٤مب ،وأهمٚم٘م٧م دوٟمف إسمقاب.
وم٢من إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف ،وإضم٤مسم٦م اعمْمٓمل ذم شمٚمؽ إطمقال ،وإصهللار اًمٙملاُم٤مت اًمٌد٤مهلة ،واعمٕمجدزات
اًمٔم٤مهلة ،هل ُمـ ُمٜم٤مصٌف اخل٤مص٦م ،ومٕمٜمهلل اًمِمهللة واٟم٘مٓم٤مع إؾمٌ٤مب ُمـ اعمخٚمقىملم ،وقمهللم إُمٙم٤من اًمّمؼم
قمغم اًمٌ ٤م دٟمٞمق ٦م أو أظملو ٦م ،أو اخلد ص ُمدـ ذ أقمدهللاء ايٟمدس واجلدـً ،ديٖمٞمريقن سمدف ،و ٚميجد١مون
إًمٞمفش( ).
 )9وأحل٘مددقا« :وم٤مـمٛمدد٦م

ش سم٤مٕاٛمدد٦م ذم ىمْمدد٤مء احل٤مضمدد٤مت وم٘مدد٤مًمقا« :شمّمددكم ريمٕميددلم صمددؿ شمًددجهلل

وشم٘مقل٤ :م وم٤مـمٛم٦م! ُم٤ما٦م ُملة ،صمؿ شمْمع ظمهللك إ ٛمـ قمغم إرض وىمؾ ُمريؾ ذًمؽ ،وشمْمع ظمهللك إ ند
قمغم إرض وشم٘مقل ُمريٚمف ،صمؿ اؾمجهلل وىمؾ ذًمؽ ُم٤ما٦م وقمنم دومٕم٤متش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝوػازك ٛاألٟى ٛيف قغا ٞاحلاجات:

ًم٘مهلل قملومٜم٤م  سمّمٗم٤مشمف اًميل شمٗملد هبد٤م قمدـ ظمٚم٘مدف ًمٞمٗمدلق قمٌد٤مده سمٞمٜمدف  وسمدلم ظمٚم٘مدف وُمد٤مل ٕمدلف

اًمٜم٤مس ذًمؽ ومٚمـ ًيٓمٞمٕمقا أن ٕمٌهللوه طمؼ قمٌ٤مدشمف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

[ؾمقرة س]

وىمدددد٤مل شمٕمدددد٤ممم :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

[ـمف.]1-9:
إن ا ١ ميمهلل أٟمف وطمهلله اًمذي ٘ميض طم٤مضم٤مت اًمٕمٌ٤مد وجيٞم٥م اعمْمٓمل ـ ،ىم٤مل

 :ﯘﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
[اًمٜمٛمؾ.]91:

( ) اعمّمهللر ٟمٗمًف (ص.)9 :
( )1يمي٤مب ايُم٤مم اعمٝمهللي وفمٝمقره (ص.)919:
(ُ )9مٙم٤مرم إظم ق (ص ،)991:سمح٤مر إٟمقار (.)999/11
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وىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم :ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ [هم٤مومل.]91:
وىمد٤مل

 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [اًمٌ٘ملة.] 19:
ِ ِ
افرز ُ
غ ([ )58شقرة افذاريوت]
َّاق ُذو افْ ُؼ َّقة ادَْت ُ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :إِ َّن ارََّ ُه َق َّ

وأُملٟم٤م  أن ٟم٘ملأ ذم يمؾ ريمٕم٦م ُمـ ص شمٜم٤م :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

[اًمٗم٤محت٦م.]9:

هذا شم٘مل ل ا  أٟمف وطمهلله اًمذي جيٞم٥م اعمْمٓمل ـ ،وأٟمف وطمهلله اًمذي جي٥م أن ُ ً٠مل ،وأٟمف وطمهلله
اًمذي جي٥م أن ُ هللقمك ،وأٟمف وطمهلله اًمذي جي٥م أن ًيٕم٤من سمدف ،وسمدذًمؽ شميٕمٚمدؼ اًم٘مٚمدقب سمٌ٤مسمدف وشمًديٖمٞم٨م
سمجٜم٤مسمف ؾمٌح٤مٟمف.
أُم٤م اًملوا ٤مت وم٢مهن٤م شمٍمف اًم٘مٚمدقب قمدـ اخلد٤مًمؼ ًمييٕمٚمدؼ سمد٤معمخٚمقق اعمٞمد٧م اًمدذي ٓ طمدقل ًمدف وٓ
ـمقل ،أومٞمؽمك اًملب احلل اًمٖمٜمل اًم٘م٤مدر و ٚمج٠م إمم اعمٞم٧م اًمٗم٘مدػم اًمٕمد٤مضمز :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ [وم٤مـمل.] 9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ [احل٩م.]99:
وىمددددد٤مل شمٕمددددد٤ممم :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
[اًمٗملىم٤من.]91:
هذه اًم٘مّمص اًمٕمجٞمٌ٦م اًميل شمًٌغ اًمّمٗم٤مت ايهلٞم٦م قمغم اًمٌنم ( ٤م همٞم٤مث اعمًديٖمٞمريلم و د٤م هم٤م د٦م
اًمٓم٤مًمٌلم و ٤م يمٜمز اًملاهمٌلم و ٤م ذا اًم٘مقة اعميلم و ٤م ُمٓمٕمؿ اًمٞميٞمؿ و ٤م رازق اًمٕمهلل ؿ و ٤م حمٞمل يمؾ قمٔمؿ رُمٞمؿ
و ٤م ىمهلل ام ؾمٌؼ ىمهللُمف يمؾ ىمهلل ؿ ٤م قمقن ُمـ ٓ قمقن ًمف ٤م ـمقد ُمـ ٓ ـمقد ًمدف ويمٜمدز ُمدـ ٓ يمٜمدز ًمدف إًمٞمدؽ
شمقضمٝم٧م وسمؽ إًمٞمؽ شمقؾمٚم٧م سمٞمض وضمٝمل ووملج قمٜمل يمليب).
(يو ظع إيوك ؿصدت وم٤ميمِمػ ُم٤م يب ُمـ همٛم٦م إٟمؽ وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف صمدؿ ذيمدلت ًمدف وودٕمٝم٤م
وىم٤مًم٧م ًمف أٟم٧م أقمٚمؿ يب ُمٜمل أين ُم٤م يمذسم٧م ومٞمام ىمٚم٧م ومٗملج قمٜمل همٛمل ٤م قم٤مل اًمن وأظمٗمك.)...

قطع الضم ٛباخلالل 

115

ُم٤مذا أسم٘م٧م ًمٚمخ٤مًمؼ ؟؟!!
ومٕمكم (ذو اًم٘مقة اعميلم ...ورازق اًمٕمهلل ؿ...وحمٞمل يمؾ رُمٞمؿ...ىمهلل ام ؾمٌؼ ىمهللُمف يمؾ ىمهلل ؿ ...وم٢مٟمؽ
وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف ...قمٚمؿ اًمن وأظمٗمك).
٤مًمٚمٝمقل يمٞمػ ضم٤مز ًمٕمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م روا ٦م ُمريؾ هذا اًمٙم م اًمذي ٜمي٘مص اخل٤مًمؼ  و ّمػ قمٌد٤مده
اًمْمٕمٗم٤مء اًمٗم٘ملاء اعمحي٤مضملم سمّمٗم٤مت رب اًمٕم٤معملم؟!
ًم٘مهلل أيمهللت اًملوا ٦م أن اعم٘مّمقد هبذه اًمّمٗم٤مت هق قمكم

طمٞم٨م ىم٤مًم٧م( :يو ظع إيوك ؿصدت)

صمؿ اٟمٔمل إمم اخللاؾم٤مين اًمذي ١ميمهلل طمّمقل اعمٓمٚمقب صمؿ ٗمٚمًػ ذًمؽ سم٘مقًمف( :واًمن ذم ذًمؽ أن
اًمهللقم٤مء ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُميقضمف ًممُم٤مم طم٘مٞم٘م٦م؛ ٕٟمف ٟم٤مسمع قمـ اوٓملار واىمٕمل خيلق احلج٥م) ،خيلق
احلج٥م إمم ُمـ؟! إمم« :اعمٝمهلليش اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمهللوُم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة عم٤م ضم٤مز دقم٤مؤه٤م ،ومٙمٞمػ وهل
وهؿ ُظمهللع سمف أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م.
ٌ
صمؿ إٟمف ًمٞمس هٜم٤مك يملب أقمٔمؿ ُمـ اًمٙملب اًمذي طمؾ سم٤معمٝمهللي ٟمٗمًف ً -مق يم٤من طم٘مٞم٘م٦م  -إذ ٕمدٞمش
ه٤مرسم ً٤م ظم٤ماٗم ً٤م ُمْمٞمٕم ً٤م ًمهلل ـ إُم٦م ،ومٚمق يم٤من ىم٤مدر ًا أن ٜمٗمع أطمهلل ًا ًمٜمٗمع ٟمٗمًف.
صمؿ أقمٔمؿ يملب دد يمذًمؽ دد قمغم اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م شمٕمٞمِمف ُمٜمذأيمريل ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م ُمـ وم٘مهلل إُم٤مُمٝم٤م اًمذي
ٕمٚمٛمٝم٤م د ٜمٝم٤م و ٘مقده٤م إمم رهب٤م ومٚمؿ ٓ هللقمقن اعمٝمهللي ًمٞمٙمِمػ قمٜمٝمؿ ُم٤م طمؾ هبؿ ـمقال هذه اعمهللة
ومٞمخلج ًمػمومع ُم٤م ٟمزل هبؿ؟!
ًمٙمـ اًمٕم٘مقل اًميل شمًٞمٓمل قمٚمٞمٝم٤م إوه٤مم حت٤مسه٤م اًملوا ٤مت ُمـ يمؾ ُمٙم٤من طميك شمٕمي٘مهلل ُم٤م ًمٞمس
طم٘مٞم٘م٦م طم٘مٞم٘م٦م.
صمؿ اٟمٔمل إًمٞمدف وهدق ز دهلل اًمٓمدلم سمٚمد٦م ومػمومدع اعمٝمدهللي  -اعمقهدقم  -إمم ُم٘مد٤مم رب اًمٕمد٤معملم ،ومٞم٘مدقل:
«وإُمل ؾمٞم٤من سملم ا وسملم ؾمٌٞمؾ ا ُ« ،مـ ُمٜمف اًمقضمقد وُمـ سمف اًمقضمقدش!!
واحلٙمؿ ذم احل٤مًملم واطمهلل ،ومٙمام أن اًميقضمف سم٤مًمهللقم٤مء إمم «ُمـ ُمٜمدف اًمقضمدقدش جيد٥م أن يح٘مدؼ طميدك
شميح٘مؼ آؾميج٤مسم٦م ،يمذًمؽ إُمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم «ُمـ سمف اًمقضمقدش ٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛمد٦م وؿمدٝم٤مدة أصمٞمٛمد٦م:
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [اًمزظملف.] 3:
هؾ ً٤موى سملم رب اًمٕم٤معملم ظم٤مًمؼ اًمٙمقن وُمهللسمله وُم٤مًمٙمف وُمًػمه وطم٤مومٔمف وُمٕمٛمله سمٕمٌهلل وم٘مػم
ظملج ُمـ ُمقوع اًمٌقل ُملشملم وحيٛمؾ ذم سمٓمٜمف اًمٕمذرةٛ ..ملض وجيقع وحيزن و ي٠مل و ٛمقت ..أٓ
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ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ!
صمؿ اؾمٛمع إمم اًمٕم٤مل اًمري٤مين طمٞم٨م ىم٤مل قمـ همٞم٤مب اعمٝمهللي وضمٝم٤مًم٦م ُمٙم٤مٟمف« :وإن يم٤من خمٗمٞم ً٤م قمـ إٟمد٤مم
وحمجقسم ً٤م قمدٜمٝمؿ ،وٓ ّمدؾ إًمٞمدف أطمدهلل ،وٓ ٕمدلف ُمٙم٤مٟمدف ،إٓ أن ذًمدؽ ٓ ٜمد٤مذم فمٝمدقره قمٜمدهلل اعمْمدٓمل
اعمًيٖمٞم٨م سمف اعمٚميجئ إًمٞمف ،اًمذي اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف إؾمٌ٤مب ،وأهمٚم٘م٧م دوٟمف إسمقاب ،وم٢مٟمف إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمدقف،
وإضم٤مسم٦م اعمْمٓمل ذم شمٚمؽ إطمقالش .ؾمٌح٤من واه٥م اًمٕم٘مقل وُم٘مًٛمٝم٤م!!
ؿمخّمٞم٦م ُمٕمهللوُم٦م  -وًمق وضمهللت ًمٙم٤مٟم٧م ُم٘مٝمقرة -شمّمٌح إهل ً٤م ًيٖم٤مث سمف و ٚمج٠م إًمٞمف ،و ؽمك
رب اًمٕم٤معملم اًمذي ٘مقل:

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [اًمٌ٘ملة.] 19:
وىمددد٤مل شمٕمددد٤ممم :ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ [هم٤مومل.]91 :
وم٤مٓؾميٖم٤مصم٦م إٟمام هل سم٤مخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق ُم٤مًمؽ اًمٙمقن وإهلف ،وًمٞمس قمغم سم٤مسمف سمقاب وٓ قمغم
ؾمٚمٓم٤مٟمف ُطم َّج٤مب.
صمؿ اٟمٔمل إمم شمٚمؽ اًمهللقم٤موى ذم شم٘مًٞمؿ احل٤مضم٤مت قمغم إاٛم٦م وادقم٤مء طمّمقل اعمٓمٚمدقب هبد٤م رهمدؿ أن
هد١مٓء مجٞمٕمد ً٤م ل ًديٓمٞمٕمقا أن حي٘م٘مدقا ٕٟمٗمًدٝمؿ هدؿ ُمدلادهؿ ٓ ذم دٟمٞمد٤مهؿ ومحًد٥م سمدؾ وٓ ذم د دٜمٝمؿ
طمً٥م ُم٤مشم٘ملره اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م طميك جل٠موا إمم اًمي٘مٞمد٦م اًميدل أظمٗمدقا سمًدٌٌٝم٤م احلدؼ اًمدذي أويمدؾ إًمدٞمٝمؿ
إسم همف!!
ومٙمٞمػ ٓ ًيخهللُمقن ىمهللراهتؿ ذم ٟمٍمة د ٜمٝمؿ صمدؿ ًديخهللُمقهن٤م ٕشمٌد٤مقمٝمؿ؟؟!! ًمٙمدـ اًملوا د٤مت
اًمٙم٤مذسم٦م ٓ شمٕملف اًمٕم٘مؾ.
صمؿ اٟمٔمل إمم اعمجٚمز اًمذي ُ ٕميؼم ُمـ قمٔمام ء اًمٓم٤ماٗم٦م يمٞمػ ٘ملر ُم٤م ورد ذم هذه اًملوا ٤مت واًمذي
يم٤من ٜمئمل ُمٜمف وأُمري٤مًمف أن ٜمٙملوه٤م و ٌٓمٚمقه٤م عمّم٤مدُميٝم٤م ًمٚمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف ؾمٞمهلل اعملؾمٚملم ٓ أن ٘مله٤م
و ١ميمهلله٤م!!
إن هذه اًملوا ٤مت وشمٚمؽ إىمقال اعمخهللوقم٦م سمٕمْمٝم٤م قمـ قمٛمهلل وسمٕمْمٝم٤م قمـ ضمٝمؾ ضمزء ُمـ اعم١ماُملة
ًمٍمف إُم٦م قمـ ظم٤مًم٘مٝم٤م  واًميٕمٚمؼ سم٤معمخٚمقق اًمذي ومٞمف وٞم٤مع اًمهلل ـ واًمهللٟمٞم٤م.
ومٝمؾ شمٕمل اًمٕم٘مقل اعم١مُمٜم٦م وهؾ ُشملومع احلج٥م قمـ اًم٘مٚمقب اعمح٤مسة؟!
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املبخح الجالح
تفٕٖض الكُٕ إىل األٟىٛ
ادطؾى إول :دقمقى أن اًمٙمقن ظمٚمؼ ُمـ أضمؾ إاٛم٦م.
ادطؾى افثوين :دقمقى شمٗمق ض أُمل اخلٚمؼ إمم إاٛم٦م.
ادطؾى افثوفٌ :دقمقى أن اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ُمٚمؽ ًمألاٛم٦م ٕمٓمقهنام ُمـ ِم٤مؤون.
ادطؾى افرابع :دقمقى أن احلً٤مب ذم أظملة ُمٗمقض إمم قمكم
ادطؾى اخلومس :أصمل هذه اًملوا ٤مت قمغم اًمٓم٤ماٗم٦م.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ الكُٕ خمل وَ أجن األٟىٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟمًٌ٧م روا ٤مت إمم هل اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م أن اًمٙمقن خمٚمقق ُمـ أضمٚمٝمؿ ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمٜمٝم٤م:
) قمـ اًملو٤م قمـ هسم٤ماف قمـ قمكم (ع) ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا ^ُ :م٤م ظمٚمؼ ا ظمٚم٘م٤م أومْمؾ ُمٜمدل وٓ

أيملم قمٚمٞمف ُمٜمل .ىم٤مل قمكم (ع) :ىمٚم٧م٤ :م رؾمقل ا وم٠مٟم٧م أومْمدؾ أو ضمؼم دؾ

؟ وم٘مد٤مل :د٤م قمدكم! إن

ا ومْمؾ أٟمٌٞم٤مءه اعملؾمٚملم قمغم ُم اٙميف اعم٘مدلسملم وومْمدٚمٜمل قمدغم مجٞمدع إٟمٌٞمد٤مء واعملؾمدٚملم واًمٗمْمدؾ ُمدـ
سمٕمهللي ًمؽ وًمألاٛم٦م ُمـ سمٕمهللك وإن اعم اٙم٦م خلهللاُمٜم٤م وظمهللام حمٌٞمٜم٤م٤ .م قمكم! اًمذ ـ حيٛمٚمقن اًمٕمدلش وُمدـ
طمقًمف ًٌحقن سمحٛمهلل رهبدؿ و ًديٖمٗملون ًمٚمدذ ـ هُمٜمدقا سمقٓ يٜمد٤م .د٤م قمدكم! ًمقٟٓمد٤م ُمد٤م ظمٚمدؼ ا هدم وٓ
طمقاء وٓ اجل ٜم٦م وٓ اًمٜم٤مر وٓ اًمًامء وٓ إرض ومٙمٞمػ ٓ ٟمٙمقن أومْمؾ ُمـ اعم اٙم٦م وىمهلل ؾمدٌ٘مٜم٤مهؿ إمم
ُمٕملومدد٦م رسمٜمدد٤م وشمًددٌٞمحف وشم٘مهلل ًددفٕ ،ن أول ُمدد٤م ظمٚمددؼ ا ظمٚمددؼ أرواطمٜمدد٤م وم٠مٟمٓم٘مٜمدد٤م سميقطمٞمددهلله وسميٛمجٞمددهلله
وسميحٛمٞمهلله صمؿ ظمٚمؼ اعم اٙم٦م ومٚمام ؿم٤مههللوا أرواطمٜم٤م ٟمقر ًا واطمهلل ًا اؾميٕمٔمٛمقا أُملٟم٤م ومًدٌحٜم٤م ًمديٕمٚمؿ اعم اٙمد٦م
أٟم٤م ظمٚمؼ خمٚمقىمقن وأٟمف ُمٜمزه قمـ صٗم٤مشمٜم٤م ومًٌح٧م اعم اٙم٦م سميًٌٞمحٜم٤م ...اًمل( )).
ٟ )1مًٌقا إمم قمكم

 -يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمهلل  -أٟمف ىم٤مل قمـ إاٛم٦م« :ومٝمؿ ه ا اعمخدزون ،وأوًمٞمد٤مؤه

اعم٘ملسمقن ،وأُمله سملم اًمٙم٤مف واًمٜمقن( ) ،إمم ا

دهللقمقن ،وقمٜمدف ٘مقًمدقن وسمد٠مُمله ٕمٛمٚمدقنُ ،مٌدهللأ اًمقضمدقد

وهم٤م يف وىمهللرة اًملب وُمِمٞمئيف وأم اًمٙمي٤مب وظم٤ممتيف!!ش

( )

 )9قمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل :ىم٤مل أسمق قمٌدهلل ا

 :إن ا شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم ظمٚمدؼ إرواح ىمٌدؾ إضمًد٤مد

سم٠مًمٗمل قم٤مم ،ومجٕمؾ أقم ه٤م وأذومٝمد٤م أرواح حمٛمدهلل وقمدكم ووم٤مـمٛمد٦م واحلًدـ واحلًدلم وإاٛمد٦م سمٕمدهللهؿ
صٚمقات ا قمٚمٞمٝمؿ ...ومٚمام أؾمٙمـ ا  هدم وزوضميف اجلٜم٦م ىم٤مل هلام« :يم ُمٜمٝم٤م رهمهلل ًاش طمٞم٨م ؿمئيام وٓ
شم٘ملسم٤م هذه اًمِمجلةش ٕمٜمل :ؿمجلة احلٜمٓم٦م «وميٙمقٟم٤م ُمـ اًمٔم٤معملمش.
ومٜمٔملا إمم ُمٜمزًم٦م حمٛمهلل وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وإاٛم٦م سمٕمهللهؿ ومقضمهللاه٤م أذف ُمٜم٤مزل

( ) سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)919/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،)1 9/1شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،) 1/يمامل اًمدهلل ـ ومتد٤مم اًمٜمٕمٛمد٦م
(ص.)199:
( )1وذم ٟمًخ٦م ٓ( :سمؾ هؿ اًمٙم٤مف واًمٜمقن).
(ُ )9مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص ،) 93 :اًمٌح٤مر ( ،) 91- 93/19جمٛمع اًمٌحل ـ (ص.)19:
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أهؾ اجلٜم٦م ،وم٘م٤مٓ٤ :م رسمٜم٤م عمـ هذه اعمٜمزًم٦م؟
وم٘م٤مل ا ضمؾ ضم ًمف :ارومٕم٤م رؤوؾمٙمام إمم ؾم٤مق قملر ،وملومٕم٤م رؤوؾمٝمام ومقضمهللا اؾمدؿ حمٛمدهلل وقمدكم
ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم

وإاٛم٦م صٚمقات ا قمٚمٞمٝمؿ ُمٙميقسم٦م قمغم ؾمد٤مق اًمٕمدلش سمٜمدقر ُمدـ ٟمدقر

اجلٌ٤مر ضمؾ ضم ًمف ،وم٘م٤مٓ٤ :م رسمٜم٤م ُم٤م أيمدلم أهدؾ هدذه اعمٜمزًمد٦م قمٚمٞمدؽ! وُمد٤م أطمدٌٝمؿ إًمٞمدؽ! وُمد٤م أذومٝمدؿ
ًمهلل ؽ! وم٘م٤مل ا ضمؾ ضم ًمفً :مقٓهؿ ُم٤م ظمٚم٘ميٙمام.) ()...
 )1وٟمًٌقا إمم اًملو٤م أٟمف ىم٤مل« :ىم٤مل ا ٔدم :ه١مٓء ُمـ ذر يؽ -حمٛمهلل وقمدكم ووم٤مـمٛمد٦م واحلًدـ
واحلًلم -وهؿ ظمػم ُمٜمؽ وُمـ مجٞمع ظمٚم٘مل ،وفقٓهؿ مو خؾؼتؽ وٓ خؾؼً اجلـضي وافـضور وٓ افسضامء
وإرض ،وم٢م ٤مك أن شمٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل ُ
وم٠مظملضمؽ قمـ ضمقاري.
ومٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل! ومتٜمك ُمٜمزًميٝمؿ ،وميًٚمط قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من طميك أيمؾ ُمـ اًمِمجلة اًميدل هندل
قمٜمٝم٤م ،وشمًٚمط قمغم طمقاء ًمٜمٔمله٤م إمم وم٤مـمٛم٦م سمٕملم احلًهلل! طميك أيمٚم٧م ُمـ اًمِمجلةش( ).
 )5وكسبقا إػ جوبر بـ ظبد ار ظـ افـبل

ظـ ار تبورك وتعوػ أكف ؿول« :يو أةد!! فقٓك دو

خؾؼً إؾالك ،وًمقٓ قمكم عم٤م ظمٚم٘ميؽ وًمقٓ وم٤مـمٛم٦م عم٤م ظمٚم٘ميٙمامش( ).
فقٓك دو خؾؼً إؾالك ،وًمقٓ قمكم عم٤م ظمٚم٘ميؽ وًمقٓ وم٤مـمٛم٦م عم٤م ظمٚم٘ميٙمامش( ).
 )9وٟم٘مؾ اعمجٚمز قمـ اًمّمهللوق ىمقًمف« :جي٥م أن ٕمي٘مهلل أن ا  ل خيٚمؼ ظمٚم٘م ً٤م أومْمدؾ ُمدـ حمٛمدهلل
 وُمـ سمٕمهلله إاٛم٦م صٚمقات ا

 ،وأهنؿ أطم٥م اخلٚمؼ إمم ا  وأيملُمٝمؿ وأوهلؿ إىمدلار ًا سمدف عمد٤م

أظمذ ا ُمٞمري٤مق اًمٜمٌٞملم ذم اًمذر ،وأؿمٝمهللهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ :أًمً٧م سملسمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا :سمدغم .وأن ا سمٕمد٨م قمدغم
ىمهللر ُمٕملوميف ٟمٌٞمٜم٤م  ،وؾمٌ٘مف إمم ايىملار سمف ،وكعتؼد أن ار تعوػ خؾضؼ يقضع مضو خؾضؼ فضف وٕهضؾ بقتضف
اؾقات ار ظؾقفؿ ،وأكف فقٓهؿ مو خؾؼ افسامء وٓ إرض ،وٓ اجلـضي وٓ افـضور ،وٓ آدم وٓ حضقاء،
وٓ ادالئؽي وٓ صقئوً دو خؾؼ ،اؾقات ار ظؾقفؿ أيعغش( ).

( ) سمح٤مر إٟمقار (

.) 99/

( )1قمٞمقن أظمٌ٤مر اًملو٤م ( ،) 91سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)991/ 9مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (ُ ،)991/9مًٜمهلل ايُمد٤مم اًملود٤م
(  ،)91/اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،) 9/اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ( .)931/
(ُ )9مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،) 93/9وجمٛمع اًمٜمقر ـ ٕيب احلًـ اعملٟمهللي (ص.) 1:
(ُ )1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،) 93/9وجمٛمع اًمٜمقر ـ ٕيب احلًـ اعملٟمهللي (ص.) 1:
( )9سمح٤مر إٟمقار (.)999/ 9
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الكُٕ خمل وَ أجن األٟى:ٛ

إن ا  ظمٚمؼ هذا اًمٙمقن وأشم٘مٜمف وأطمٙمٛمف ،صمدؿ أقمٚمدـ ذم اعمدأل إقمدغم أٟمدف ؾمدٞمجٕمؾ ومٞمدف ظمٚمٞمٗمد٦م،

ويم٤من ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م هق هدم

وذر يدف سمٙم٤مُمٚمٝمد٤م ،صمدؿ أظمدؼم ؾمدٌح٤مٟمف قمدـ اعم٘مّمدهلل ُمدـ ظمٚمدؼ اخلٚمٞمٗمد٦م

وذر يف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

[اًمٌ٘ملة.]91:

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ [اًمذار ٤مت]99:

ومٗمل أ ٦م اًمً٤مسم٘م٦م ٘ملر  أٟمف أراد أن خيٚمؼ ظمٚم٘م ً٤م ًمألرض صمؿ ظمٚمؼ هدم

وأيملُمف سمد٠من ظمٚم٘مدف

سمٞمهلل ف ،وٟمٗمل ومٞمف ُمـ روطمف ،وأؾمجهلل ًمف ُم اٙميف.
ومٝمؾ ٘م٤مل سمٕمهلل هذا :إن هدم

ًمٞمس ُم٘مّمقد ًا هبذا اًميٙمل ؿ؟! إن هذا حم٤مدة  اًمدذي أفمٝمدل

ذف هدم سمٙمؾ شمٚمؽ اًمهللٓاؾ.
صمؿ سح ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ظمٚمؼ اجلـ وايٟمس ًمٕمٌ٤مدشمف ُمـ همػم أن ٗملق سملم ؿمخص وهظمدل ،صمدؿ ضمٕمدؾ
ُمٞمزان اًميٙمل ؿ هق حت٘مٞمؼ ذًمؽ اعم٘مّمهلل اًمذي ظمٚمدؼ اجلدـ وايٟمدس ٕضمٚمدف وهدق «شم٘مدقى ا ؾمدٌح٤مٟمفش،
وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ [احلجلات.] 9:
وم٤معم٘مّمهلل ُمـ اخلٚمؼ هق رء واطمهلل يٕمٚمؼ سم٤مخل٤مًمؼ ٟمٗمًف« :قمٌ٤مدشمفش ،ومٝمذا هق اعم٘مّمهلل ُمـ ظمٚمؼ
ايٟمً٤من.
صمؿ شم٠ميت اًملوا ٤مت ًميجٕمؾ اعم٘مّمهلل ُم٤م ذيمله ا ؾمٌح٤مٟمف ذم يمي٤مسمف ،ودمٕمؾ اًم٘مّمهلل ُمـ ظمٚمدؼ اًمٌنمد ٦م
هق «مخً٦م أؿمخ٤مصش ،سمؾ ًميحٍم اًم٘مّمهلل ُمـ اخلٚمؼ ذم قمكم
حمٛمهلل ًا

وحتٍم اًم٘مّمهلل ُمـ اًمقضمقد ذم وم٤مـمٛم٦م

 ،سمؾ شميهللرج وميٚمٖمل قمٚمٞم ً٤م سمٕمهللُم٤م أًمٖم٧م

وأرو٤مه٤م.

وهذا يم م واوح اًمٌٓم ن عمٕم٤مرويف ًمٙم م رب اًمٕم٤معملم ،واجللم أظمل ٟمًٌ٦م هذا اًمٙم م إمم
أطمهلل ُمـ هل اًمٌٞم٧م!
وم٤م ؾمٌح٤مٟمف خيؼم أٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٞمٕمٌهللوه هق ،واًملوا ٤مت ختؼم أن ا إٟمدام ظمٚمدؼ اخلٚمدؼ ُمدـ أضمدؾ
«مخً٦م أؿمخ٤مصش .سمؾ شمٜميٝمل سمف إمم وم٤مـمٛم٦م

.

وٟمحـ ٓ ٟمهللريُ :م٤م ُمٕمٜمك أٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ ُمـ أضمٚمٝمؿ؟!
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ومٝمؿ إٟمام قم٤مؿمقا قمٛمل ًا حمهللود ًا ؾمٌ٘ميٝمؿ أضمٞم٤مل ،وحل٘ميٝمؿ أضمٞم٤مل ،ومام هل اًمريٛملة هل١مٓء اخلٛمً٦م ُمـ
ظمٚمؼ اًمٜم٤مس؟!
ًمٙمـ ٌهللو أن اًملوا ٤مت شمل هلل أن شم٘مقل :إن اًمٙمقن واًمٜم٤مس ُمٚمؽ هلؿ وظم٤موٕمقن ًميٍموم٤مهتؿ
وؾمٚمٓم٤مهنؿ ،ومٝمؿ ىمٌؾ اًمقضمقد وقمٜمهلل اًمقضمقد وسمٕمهلل اًمقضمقد.
وم٤مًمٙمقن هلؿ ،وُمـ ل هلل ؿمٞمئ ً٤م ومٕمٚمٞمف أن يّمؾ هبؿ ،وم٤مًمٙمقن خمٚمقق ُمـ أضمٚمٝمؿ ،واًمٜم٤مس خمٚمقىمقن
ُمـ أضمٚمٝمؿ ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمي٤من ُمـ أضمٚمٝمؿ ..وهٙمذا.
وم٤مًملوا ٤مت شم١مؾمس ىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٤معم٘مّمهلل اًمذي ُمـ أضمٚمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ.
أمو متقن افروايوت ؾفل ظـد افتلمؾ ٓ حؼقؼي هلو ،وؾقام يع كؼػ معفو وؿػوت:
افروايي إوػ:
) ٟمًٌ٧م اًملوا ٦م إمم رؾمقل ا أٟمف ىم٤ملً( :مقٟٓم٤م ُمد٤م ظمٚمدؼ ا هدم وٓ طمدقاء وٓ اجلٜمد٦م وٓ اًمٜمد٤مر
وٓ اًمًامء وٓ إرض) وهذا ُمـ اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّم ة واًمًد م؛ إذ هدذا ّمد٤مدم يمد م ا
يمام شم٘مهللم.
 )1صمؿ ُم٤م هل وم٤ماهللهتؿ ُمـ اخلٚمؼ وهؿ ىمهلل ظمٚم٘مقا ذم زُمـ حمهللود ول ٙمـ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ذم
قمٍمهؿ؟!
صمؿ ه٥م أهنؿ يم٤مٟمقا ذم قمٍمهؿ ومام هل اًمٗم٤ماهللة هلؿ ُمٜمٝمؿ؟!
 )9يمٞمػ ٓ ٕمٚمؿ قمكم ومْمؾ اًمٜمٌل ^ وهق إُم٤مم ُمٕمّمقم؟!
 )1صمؿ يمٞمػ ُٙمذب قمغم رؾمقل ا ^ سم٠مٟمف ٘مقل :إن قمٚمٞم ً٤م أومْمؾ ُمـ رؾمؾ ا

وا  ىمدهلل

اظمي٤مرهؿ أٟمٌٞم٤مء ورؾم ً وهذه أقمغم درضم٦م ّمٚمٝم٤م اًمٌنم وًمٞمس ومقىمٝم٤م درضم٦م ّمٕمهلل إًمٞمٝم٤م همدػمهؿ ،وهلدذا
عم٤م ذيمل ؾمٌح٤مٟمف درضم٤مت اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م ل جيٕمؾ ومقق إٟمٌٞم٤مء أطمهلل ًا.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
[اًمٜمً٤مء.]91-93 :
وهذا ٙمِمػ قمـ سمٓم ن دقمقى ايُم٤مُم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م ،إذ ًمق يمد٤من هٜمد٤مك إُم٤مُمد٦م ًمدذيمله٤م ؾمدٌح٤مٟمف،
وم٘مهلل ذيمل إٟمٌٞم٤مء واًمّمهلل ٘ملم واًمِمٝمهللاء واًمّم٤محللم وم٘مط ول ذيمل ُمٕمٝمدؿ إاٛمد٦م أصد ً ،ومٙمٞمدػ إذ ًا
٘م٤مل :إهنؿ ومقىمٝمؿ وهؿ ل ذيملوا ُمٕمٝمؿ أص ً؟!
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ومٚمام ل ذيملهؿ  قمٚمٛمٜم٤م أهن٤م همػم ُمقضمقدة.
ُم٤م أىمٌح اًمٙمذب؟!
وُم٤م أؿمهلل ىمٌحف قمٜمهللُم٤م ٜمً٥م إمم رؾمقل ا ^؟!
 )9صمؿ دقمقى أن اًمٜمٌل ^ ىمدهلل ؾمدٌؼ اعم اٙمد٦م إمم ُمٕملومد٦م ا  واًمٜمد٤مس مجٞمٕمد ً٤م ل خيٚم٘مدقا إٓ سمٕمدهلل
اعم اٙم٦م وىمّم٦م هدم ذم يمي٤مب ا  شمِمٝمهلل سمذًمؽ.

افروايي افثوكقي :ورد ؾقفو ظدة أمقر ،مـفو:
 ىمقًمف قمـ إاٛم٦م( :ومٝمؿ ه ا اعمخزون) يمٞمػ أهنؿ ه وهؿ ُمٙمِمقومقن ُملاٞمقن ُمِمد٤مههللون،وأي خمزون هؿ؟!
يم م ُمـ ٓ ٕم٘مؾ.
 -1صمؿ ىمقًمف( :هؿ اًمٙم٤مف واًمٜمقن) قمجٌ ً٤م! يمٞمػ ٙمقٟمقن طملووم ً٤م شمٜمٓمؼ وهؿ ذوات شميحلك؟!
صمؿ أظمؼم ا  أٟمف :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ [ س]11:

وم٘مٌؾ أن خيٚم٘مقا هؾ يم٤من ا ٘ مقل ًمألؿمٞم٤مء« :يمـ ومٞمٙمقنش أم ٓ؟! وسمٕمهلل أن ٛمقشمقا ومٝمدؾ شمٌ٘مدك
«يمـش أم ٓ؟!
يم م أؿمٌف هبقس اعمج٤مٟملمً ،مٙمـ اًمٕم٘مقل اعمخهللرة شم٘مٌؾ يمؾ يم م ٜمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م وًمق يم٤من
اومؽما ًء قمٚمٞمٝمؿ.
إن هل اًمٌٞم٧م ُمؼمؤون ُمـ هذا اًمٙمذب اًمٗم٤موح ،وُم٤م أطمقج اًمٓم٤ماٗم٦م إمم ُملاضمٕم٦م ُمّم٤مدره٤م
وروا ٤مهت٤م ًميٜم٘مٞميٝم٤م ُمـ هذا اًمٌ٤مـمؾ اًمذي أؾم٤مء إمم رب اًمٕم٤معملم صمؿ إمم هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة اًمّم٤محللم.
 -9صمؿ ىمقلُ« :مٌهللأ اًمقضمقدش يمٞمػ ٙمقٟمقن ُمٌهللأ اًمقضمقد وهؿ يم٤مٟمقا قمهللُم ً٤م؟!
صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك ُمٌهللأ اًمقضمقد؟! هؾ هؿ اًمذ ـ سمهللأوا اًمقضمقد أم ُم٤مذا؟
يم م ُمليم٥م ٓ ُمٕمٜمك ًمف إٓ إؾمٌ٤مغ اهل٤مًمد٦م قمدغم قمٌد٤مد خمٚمدقىملم ودٕمٗم٤مء ٓ ،طمدقل هلدؿ وٓ ىمدقة إٓ
سمخ٤مًم٘مٝمؿ .
 -1صمؿ دقمقى أهنؿ هم٤م ٦م اًمقضمقد؟!
يمٞمػ ٙمقٟمقن هم٤م ٦م اًمقضمقد وا  خيؼم أن اًمٖم٤م ٦م ُمـ اًمقضمقد هل «قمٌد٤مدة ا وطمدهلله ٓ ذ دؽ
ًمفش؟!
أًمٞمس هذا يمذسم ً٤م سمٞمٜم ً٤م ٜم٤مىمض يم م رب اًمٕم٤معملم؟!
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وهٙمذا إًمٗم٤مظ« :هؿ ىمهللرة اًملبش ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ ٙمقٟمقن ىمهللرة اًملب وهؿ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف،
وىمهللرشمف صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف؟!
وم٠م ـ يم٤مٟم٧م ىمهللرة ا  ىمٌؾ أن خيٚم٘مٝمؿ؟!
 -9إن إًمٗم٤مظ اًمقاردة ذم هذه اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

اومؽماء قمٚمٞمدف ،وودٕمٝم٤م

ُمـ ٓ ١مُمـ سم٤م ً م٘مٓمع صدٚم٦م إُمد٦م سملهبد٤م  ،وإطمد ل ظمٚم٘مدف حمٚمدف سمٛمريدؾ هدذه اًمٕمٌد٤مرات اًميدل ٓ
طم٘مٞم٘م٦م هل٤م.
 -9صمؿ شم٠ميت اًملوا ٦م اًميل شمزقمؿ أن ا  ىم٤مل ٔدم

ً« :مقٓ ه١مٓء اخلٛمً٦م عمد٤م ظمٚمدؼ هدم وٓ

اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٓ اًمًامء وإرض ...إًملش.
٘ملر ا  أن ظمٚمؼ هدم

ومجٞمع ذر يف ًمٕمٌ٤مدشمف ؾمدٌح٤مٟمف ،واًملوا د٦م شمدٜم٘مض هدذا اًمٙمد م سمد٠من

اعم٘مّمدهلل ُمدـ اخلٚمدؼ ًمددٞمس قمٌد٤مدة ا  ،وإٟمدام اعم٘مّمددهلل ُمدـ اخلٚمدؼ هدؿ هدد١مٓء اخلٛمًد٦م؟! عمد٤مذا هدد١مٓء
اخلٛمً٦م؟!
افروايي افثوفثي :ؾقفو خؾؼ اخلؿسي ؿبؾ اخلؾؼ وأكف فقٓهؿ دو خؾؼ اخلؾؼ ،وكؼقل:
) يمٞمػ ظمٚمؼ اخلٚمؼ ٕضمؾ ه١مٓء اخلٛمً٦م؟!
ه١مٓء اخلٛمً٦م وًمهللوا ذم زُمـ حمهللد سمٕمهلل هدم

سمآٓف اًمًٜملم ،صمؿ قم٤مؿمقا ومؽمة ُمدـ اًمدزُمـ ،صمدؿ

ُمدد٤مشمقا واحلٞمدد٤مة ٓ زاًمدد٧م ىم٤ماٛمدد٦م ،ومدد٠مي راسمددط سمددلم هدد١مٓء وسمددلم احلٞمدد٤مة اعمًدديٛملة ىمٌددؾ وضمددقدهؿ وسمٕمددهلل
وضمقدهؿ؟!
إٟمف يم م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف إٓ اعمٌ٤مًمٖم٦م ًميٕمٛمٞمؼ اًمٗمّمؾ سملم اخل٤مًمؼ وظمٚم٘مف سميٕمٚمٞمؼ ىمٚمقهبؿ سمٖمػمه ؾمٌح٤مٟمف
سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م وهؿ سملهء ُمـ هذا اهلقس.
 )1صمؿ ًمق وملوٜم٤م صح٦م هذا اًمٙم م ،ومٚمؿ ل ذيمل  ه١مٓء اخلٛمً٦م ذم يمي٤مسمف (اًم٘مدلهن) و ٌدلم ومٞمدف
ومْمٚمٝمؿ واعم٘مّمهلل ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ طميك ٙمقن ذًمؽ واوح ً٤م ًمٚمٌنم ٦م؟!
إن ه١مٓء اعميآُمل ـ ىمهلل رشمٌقا هلذا اعمٙمل سم٢مىم٤مُم٦م أؿمخ٤مص ذم ُم٘م٤مم ايُم٤مُم٦م ،صمؿ ووٕمقا اًملوا ٤مت
سم٤مؾمٛمٝمؿ هلهللم اًمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف رؾمقل ا ^ سم٤مؾمؿ هل سمٞميف.
ٟمجك قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم ،ول ُخيهللع سمف إٓ ـم٤ماٗمد٦م ُمدـ ـمقاادػ إُمد٦م ظمٗمدل
وًمٙمـ ا  طمٗمظ د ٜمف ،و َّ
قمٚمٞمٝم٤م احلؼ ،و قؿمؽ أن ٗميح ا  قمٚمٞمٝم٤م إذا قمزُم٧م قمغم ُمٕملوم٦م احل٘مٞم٘م٦م.
افروايي افرابعي :دظقى حسد آدم

فؾخؿسي:
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أن ٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل؟!

هدم اًمدذي ظمٚم٘مددف ا  سمٞمهلل ددف ،وٟمٗمددل ومٞمددف ُمددـ روطمدف ،وأؾمددجهلل ًمددف ُم اٙميددف ،صمددؿ حيًددهلل هدد١مٓء
اخلٛمً٦م؟! عم٤مذا حيًهللهؿ؟!
 -1صمؿ شمٗمؽمي اًملوا ٦م سم٠مٟمف طمًهللهؿ صمؿ ؾمٚمط ا  قمٚمٞمف إسمٚمٞمس سمًٌ٥م طمًهلله هلؿ؟!
يم م ٓ ّمهللر ُمريٚمف ُمـ إـمٗم٤مل!!
إن ا ٘ ملر ذم يمي٤مسمف أٟمف هن٤مه قمـ إيمؾ ُمـ اًمِمجلة صمؿ ٟمزد وأيمدؾ ُمٜمٝمد٤م سمد٢مهملاء اًمِمدٞمٓم٤من ًمدف
وسمِمٌٝم٤مت ز ٜمٝم٤م ًمف إسمٚمٞمس ،صمدؿ شمٗمدؽمي اًملوا د٦م قمدغم هدم

سم٠مٟمدف ؾمدٚمط قمٚمٞمدف إسمٚمدٞمس سمًدٌ٥م طمًدهلله

هل١مٓء اخلٛمً٦م ُمـ ذر يف.
 -9إن ايٟمً٤من ًمٞمٗملح سمٜمٌقغ ذر يف وهذا ُمٕملوف ُمِم٤مههلل ،ومٙمٞمػ ٜمٕمٙمس هذا قمٜمهلل هدم

؟!

ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ شم٘مٌؾ اًمٕم٘مقل هذا اًمٙم م اًمٌ٤مـمؾ.
ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [اًمٌ٘ملة.]99:
 -1إن هذه اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م أؾم٤مءت إمم يمؾ ُم٤م قمٔمٛمف ا  سمؾ أؾم٤مءت إمم رب اًمٕم٤معملم ،وُمدع
ذًمؽ دمهلل هل٤م ُمـ اعمخهللوقملم ُمـ ي٘مٌٚمٝم٤م و ٕمي٘مهلل سمّمحيٝم٤م.
ومٝمذا اًمّمهللوق أطمهلل أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًم٘ملن اخل٤مُمس ٘ملر ٟمٗمس ُم٤م شم٘ملره شمٚمؽ اًملوا ٤مت ُمـ
ضمٕمؾ اًمٙمقن يمٚمف خمٚمقىم ً٤م ُمـ أضمؾ ه١مٓء اخلٛمً٦م رهمؿ ُمْم٤مدة هذا اًمٙم م ًمٙم م رب اًمٕم٤معملم يمام
شم٘مهللم!!
وًمٞمس هق اًمقطمٞمهلل ُمـ سملم اًمٓم٤ماٗم٦م وًمٙمٜمف أٟمٛمقذج.
افروايي اخلومسي :وهل أشقأ افروايوت:
وم٘مهلل ذيملت أن اًم٘مّمهلل إول ُمـ اخلٚمؼ هق (وم٤مـمٛم٦م

) واًم٘مّمهلل اًمري٤مين هق (قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

) واًم٘مّمهلل إظمػم هق رؾمقل ا ^!!
٤م هل٤م ُمـ ُمٝمزًم٦م ؾم٤مىمٓم٦م اٟمي٘مّم٧م ُمـ ؾمٞمهلل اًمٌنم^ ًمؽمومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قمكم
صمؿ اٟمٔمل يمٞمػ روهت٤م يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م؟!

!!
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝتفٕٖض أوس اخلمل إىل األٟىٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت شمزقمؿ أن ا  ىمهلل ومقض إدارة اًمٙمقن إمم إاٛم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م كم:
) ٟمًدٌقا إمم أُمدػم اعمد١مُمٜملم قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م

أٟمدف ىمد٤مل« :ايُمد٤مم يمٚمٛمد٦م ا  ،وطمجدد٦م ا ،

ووضمف ا  ،وٟمقر ا  ،وطمج٤مب ا  ،وه ٦م ا  ،خيي٤مره ا وجيٕمؾ ومٞمف ُم٤م ِم٤مء ،و قضم٥م ًمف سمِذًمؽ اًمٓم٤مقمد٦م
واًمقٓ ٦م قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف ،ومٝمق وًمٞمف ذم ؾمامواشمف وأرودف ...ومٝمدق ٗمٕمدؾ ُمد٤م ِمد٤مء ،وإذا ؿمد٤مء ا ؿمد٤مء...
ُمٗمزع اًمٕمٌ٤مد ذم اًمهللواهل ،واحل٤ميمؿ وأُمل واًمٜم٤مهلُ ،مٝمدٞمٛمـ ا قمدغم اخل ادؼ ...ظمٚم٘مٝمدؿ ا ُمدـ ٟمدقر
قمٔمٛميف ،ووٓهؿ أُمل ممٚمٙميف ،ومٝمؿ ه ا اعمخزون ،وأوًمٞمد٤مؤه اعم٘ملسمدقن ،وأُمدله سمدلم اًمٙمد٤مف واًمٜمدقن -
وذم ٟمًخ٦م  ٓ -سمؾ هؿ اًمٙم٤مف واًمٜمقن ،إمم ا

دهللقمقن وقمٜمدف ٘مقًمدقن وسمد٠مُمله ٕمٛمٚمدقنُ .مٌدهللأ اًمقضمدقد

وهم٤م يف وىمهللرة اًملب وُمِمٞمئيف وأم اًمٙمي٤مب وظم٤ممتيف!!ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمَّف ىم٤ملَّ « :
صمدؿ ظمٚمدؼ حمٛمدهللً ا وقمٚمٞمد٤م
إن ا شمٕم٤ممم ل زل ُميٗمل ًدا سمقطمهللاٟمٞميدفَّ ،
صمؿ ظمٚمؼ مجٞمع إؿمٞم٤مء وم٠مؿمٝمهللهؿ ظمٚم٘مٝمد٤م وأضمدلى ـمد٤مقميٝمؿ قمٚمٞمٝمد٤م وومدقض
ووم٤مـمٛم٦م ومٛمٙمريقا أًمػ دهلَّ ،
أُمقره٤م إًمدٞمٝمؿ ،ومٝمدؿ حيٚمدقن ُمد٤م ِمد٤مؤون وحيلُمدقن ُمد٤م ِمد٤مؤون ،وًمدـ ِمد٤مءوا إَّٓ أن ِمد٤مء ا شمٌد٤مرك
وشمٕم٤ممم..ش( ).
* وىمهلل ذح اعمجٚمز سمٕمض وم٘ملات هذا اًمٜمص ،وم٘مد٤مل« :وأضمدلى ـمد٤مقميٝمؿ قمٚمٞمٝمد٤م ،أي :أوضمد٥م
يمِمدؼ اًم٘مٛمدل وإىمٌد٤مل
ّ
اًمًدامو ّ ٤مت وإرودٞمّ٤مت،
وأًمزم قمغم مجٞمع إؿمٞم٤مء ـم٤مقميٝمؿ طميدك اجلدامدات ُمدـ ّ
ّ
وومقض أُمقره٤م إًمدٞمٝمؿ ُمدـ اًميّحٚمٞمدؾ واًميّحدل ؿ واًمٕمٓمد٤مء
اًمِمجل وشمًٌٞمح احلَم وأُمري٤مهل٤م ممّ٤م ٓ حيَمّ ،
واعمٜمع..ش وىملر أن فم٤مهل هذا اًمٜمص هللل قمغم شمٗمق ض إطمٙم٤مم «أطمٙم٤مم اًميحٚمٞمؾ واًميحل ؿ إًمٞمٝمؿش( ).

( ) ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص ،) 93 :اًمٌح٤مر ( ،) 91- 93/19جمٛمع اًمٌحل ـ (ص)19:
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)11 /اًمٌح٤مر ( ،)911/19وأورده٤م اخلٛمٞمٜمل وأىمله٤م ذم يمِمػ إهار (ص.)31:
( )9سمح٤مر إٟمقار ( ،)911-91 /19واٟمٔمل :احل٤مؿمٞم٦م قمغم أصقل اًمٙم٤مذم (ص ،)91 :شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٚمخٛمٞمٜمل
(.)199/1
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 )9و ٘مددقل اخلٛمٞمٜمددل (ت 313:م)( )« :إن ًممُمدد٤مم ُم٘م٤مُمدد٤م حمٛمددقد ًا ،ودرضمدد٦م ؾمدد٤مُمٞم٦م ،وظم ومدد٦م
شمٙمق ٜمٞم٦م ،ختْمع ًمقٓ يٝم٤م وؾمٞمٓملهت٤م مجٞمع ذرات هذا اًمٙمقنش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتفٕٖض أوس اخلمل إىل األٟى:ٛ

هذا ُمـ أقمج٥م طمٚم٘م٤مت اعم١ماُملة ،وُمع ذًمؽ وضمهلل ُمـ ي٘مٌٚمف ٓ ُمـ أوملاد اًمٓم٤ماٗم٦م ومحً٥م سمؾ ُمـ

قمٚماماٝم٤م.
وهذه اًمّمٗم٤مت اًميل أؾمدٌٖم٧م قمدغم أومدلاد ُمدـ ظمٚمدؼ ا ٟ ،مجدهلله٤م قمٜمدهلل اًميح٘مٞمدؼ ٓ ٕمدلف هلد٤م
ُمٕمٜمك.
ومٛمري ً :هؿ «يمٚمٛم٦م ا ش.
إن يم م ا ُ مـ صٗم٤مشمف ،ومٙمٞمػ ٙمقن اعمخٚمقق هق يمٚمٛم٦م اخل٤مًمؼ.
هذا اًمقصػ أـمٚمؼ قمدغم قمٞمًدك

؛ ٕن ا  ظمٚم٘مدف سمٙمٚمٛمد٦م« :يمدـش إذ ًمدٞمس ًمدف أبً ،مٙمدـ

ه١مٓء أًمٞمس هلؿ هسم٤مء وأُمٝم٤مت وظمٚم٘مقا يمام ظمٚمؼ همػمهؿ ،ومٙمٞمػ ٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ يمٚمٛم٦م ا ؟!
صمؿ هؿ« :طمج٦م ا ش يمٞمػ طمج٦م ا ؟! وقمغم ُمـ؟!
ًم٘مهلل ذيمل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ أن اًملؾمؾ هؿ طمج٦م ا قمغم ظمٚم٘مف؛ ٕهنؿ أرؾمٚمقا إمم أىمقاُمٝمؿ سملؾم٤مًم٦م ُمـ
وقملومقا إُمؿ سمهلل ٜمٝم٤مً ،مٙم َّـ اعمقصقوملم سم٤ميُم٤مُم٦م ُم٤مذا سمٚمٖمقا؟!
ا  ،وسمٚمٖمقا اًملؾم٤مًم٦م َّ
اًمهلل ـ ىمهلل ايميٛمؾ ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ [اعم٤ماهللة ]9:ومٚمٞمس هٜم٤مك د ـ ٌٚمغ ،وإٟمام هٜم٤مك شمٓمٌٞمؼ ًمٚمدهلل ـ ،وإن زقمٛمدقا
أن هٜم٤مك د ٜم ً٤م ضمهلل هلل ًا ٌٚمغ همػم ُم٤م سمٚمٖمف اًمٜمٌل ^ ُٕميف ،ومٝمذا شمٙمذ ٥م  ورد خلؼمه.
وم٤م ١ ميمهلل أٟمف ىمهلل أيمٛمؾ اًمهلل ـ ًمٚملؾمدقل ^ وأصدح٤مسمف سم٘مقًمدف :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

( ) هق روح ا سمـ اًمًٞمهلل ُمّمٓمٗمك سمـ اًمًٞمهلل أمحهلل اعمقؾمقي ،وًمهلل ذم ظمقُملم ،وهل سمٚمهللة شم٘مع ضمٜمقيب ـمٝملان .وهمػم اؾمؿ
ُمهللرؾمد٤م ًمٚمٗمٚمًدٗم٦م ايؾمد ُمٞم٦م واًم٘مد٤مٟمقن .وطمّمدؾ
قم٤ماٚميف إمم اخلٛمٞمٜمل .صمؿ أصٌح ذم اًمٕمنم ٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘ملن اًمٕمنم ـ
ً
قمغم ًم٘م٥م ه ٦م ا  ،اًمٙمٚمٛم٦م اًميل شمٕمٜمل إؿم٤مرة أو قم ُم٦م ُمدـ ا  .و ُ ٕمدهللّ هدذا اًمٚم٘مد٥م أقمدغم اعملاشمد٥م اًمهلل ٜمٞمد٦م ذم اعمدذه٥م
شمدؿ اقمي٘م٤مًمدف عمٕم٤مروديف
اًمِمٞمٕمل .وذم ُمٓمٚمع اًمًيٞمٜمٞم٤مت أصٌح اخلٛمٞمٜمل اًملُمز إيمؼم ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم إ دلان وذم ( 399م) ّ
ًمٚمِم٤مه صمؿ ُٟمٗمل ذم ( 391م) ،وًمٙمٜمف اؾميٛمل ذم اًمٕمٛمؾ ًممـم٤مطمد٦م سم٤مًمِمد٤مه ،وقمد٤مش ذم اًمٕمدلاق ُمدهللة ( ) 1قم٤م ًُمد٤م صمدؿ ذم
وملٟمً٤م ؾمٜم٦م واطمهللة ىمٌؾ قمقدشمف إمم إ لان ذم ومؼما ل ( 393م).
( )1احلٙمقُم٦م ايؾم ُمٞم٦م (ص.)91:
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[اعم٤ماهللة.]9:
وإن ادقمقا أن هٜم٤مك د ٜم ً٤م سمٚمٖمقه همػم ُم٤م سمٚمٖمف اًمٜمٌل ^ ؾم٠مًمٜم٤مهؿُ :م٤م هق هذا اًمهلل ـ اًمذي سمٚمٖمقه همػم
ُم٤م سمٚمٖمف اًمٜمٌل^؟!
صمؿ أ ـ يم٤من هذا اًمهلل ـ اعمٌٚمغ ُمقضمقد ًا؟!
صمؿ يمٞمػ وصؾ إًمٞمٝمؿ؟!
صمؿ عم٤مذا ل ٌٚمٖمف اًمٜمٌل ^ ُٕميف وعم٤مذا خيٗمٞمف قمٜمٝمؿ؟!
صمؿ إن إاٛم٦م يمام زقمٛميؿ قم٤مؿمقا ظم٤ماٗملم ُملقمقسملم ل ًيٓمٞمٕمقا أن ٍمطمقا سمام ل هللون؟
ومٙمٞمػ جيٕمؾ ا  اًمٕم٤مضمز اخل٤ماػ طمج٦م قمغم ظمٚم٘مف؟!
أًمٞمس هذا اهت٤مُم ً٤م  سمٕمهللم إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم ظمٚم٘مف سم٠مؿمخ٤مص ظم٤ماٗملم قم٤مضمز ـ قمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م
يمام شمزقمؿ روا ٤مشمٙمؿ؟!
إٟمٜم٤م ٟمؼمئ ؾم٤مطم٦م أوًمئؽ اًمّم٤محللم ُمـ هذه اًمٜمي٤ما٩مٕ ،هنؿ ل ٙمقٟمقا يمام ٟمًٌيؿ إًمٞمٝمؿ ول هللقمقا ُم٤م
ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ،وإٟمام هذه ُم١ماُملة يومً٤مد اًمهلل ـ سم٤مؾمؿ ه١مٓء!!
وهٙمذا سم٘مٞم٦م إوص٤مف..
وُمٜمٝم٤م« :طمج٤مب ا ش طمج٤مب ا قمامذا؟!
وهؾ حيي٤مج اخل٤مًمؼ إمم قمٌ٤مده ًمٞمٙمقٟمقا طمج٤مسم ً٤م ًمف؟!
وهؾ حييج٥م رسمٜم٤م  قمـ ظمٚم٘مف وهق ٘مقل ً مٜمٌٞمف ^ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [اًمٌ٘ملة.] 19:
أًمٞمس هذا اًم٘مقل لاد سمف سف اخلٚمؼ قمـ سم٤مب ظم٤مًم٘مٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف ًمييجف إمم اعمخٚمقق اًمذي زُ قمؿ
أٟمف طمج٤مب اخل٤مًمؼ يٟمزال طم٤مضميٝمؿ سمذًمؽ اعمخٚمقق؛ ٕن آشمّم٤مل سم٤م ُمٌ٤مذة همػم ممٙمٜم٦م وإٟمام يؿ
آشمّم٤مل سمقاؾمٓم٦م احلج٤مب يمام ٗمٕمؾ ُمٚمقك إرض؟!
إذا يم٤من رؾمقل ا ^ ل ٙمـ طم٤مضمٌ ً٤م ًمٚمخ٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وإٟمام أُمله رسمف أن خيؼم قمٌ٤مده سم٘ملسمف ُمٜمٝمؿ
وأهنؿ ٓ حيي٤مضمقن إمم واؾمٓم٦م يمام ٘مع عمٚمقك إرض اًمذ ـ هلؿ طمج٤مب وظمزان!!
ومٙمٞمػ سمٕمهلل هذا ٘م٤مل :إن أطمهلل ًا ُمـ اًمٌنم هق «طم٤مضم٥مش اخل٤مًمؼ؟!
صمؿ أ ـ احلج٤مسم٦م ىمٌؾ أن خيٚم٘مقا؟! صمؿ ُم٤م ُمّمػمه٤م سمٕمهلل أن ٛمقشمقا؟!
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صمؿ شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى أن قضم٥م ًممُم٤مم (اًمٓم٤مقم٦م واًمقٓ ٦م قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف ..مج٤مده وؿمجله
وأطمٞم٤ماف) ؾمٌح٤من ا ؟!
ا  ل جيٕمؾ هذه اًمٓم٤مقم٦م ٕٟمٌٞم٤ماف ورؾمٚمف ،ومٙمٞمػ جيٕمٚمٝم٤م ٕشمٌ٤مع أٟمٌٞم٤ماف ورؾمٚمف؟!
صمؿ أ ـ هذه اًمٓم٤مقم٦م واعمقصقومقن سم٤مٕاٛم٦م ىمهلل زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م أهنؿ قم٤مؿمقا ُم٘مٝمقر ـ ُمٔمٚمقُملم؟!
ِل َ ل ًيٕمٛمٚمقا هذه اًمٓم٤مقم٦م ًملومع اًم٘مٝمل واًمٔمٚمؿ اعمزقمقم قمٜمٝمؿ؟!
ولَِ ل ًيٕمٛمٚمقه٤م ًمٜمٍمة اًمهلل ـ اًمذي أو٤مقمقه طمً٥م دقمقى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م.
وم٢مهنؿ زقمٛمقا أهنؿ ل ًيٓمٞمٕمقا أن ٌٚمٖمقا إطمٙم٤مم ًمِمهللة ظمقومٝمؿ سمؾ يم٤مٟمقا ٗميقن سمٖمػم احلؼ مح٤م ٦م
ٕٟمٗمًٝمؿ؟! وم٠م ـ ؾم ح اًمٓم٤مقم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م؟! عم٤مذا ُأقمٓمقا هذه اًمٓم٤مقم٦م إذن؟!
صمؿ شميًٚمًؾ اعم١ماُملة ومي٘مقلُ« :مٗمزع اًمٕمٌ٤مد ذم اًمهللواهلش قمجٌ ً٤م هل١مٓء اًمذ ـ يٝمٛمقن هل اًمٌٞم٧م
سم٠مهنؿ ل ًيٓمٞمٕمقا أن حيٛمقا أٟمٗمًٝمؿ صمؿ ٘مقًمقن قمٜمٝمؿ :إهنؿ ُمٗمزع اًمٕمٌ٤مد؟!
إن هذه اعم١ماُملة ُمٙمِمقوم٦م عمـ ووم٘مف ا ً ،مٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن اًميحذ ل سمٚمغ ُمٜميٝم٤مه سم٤مؾميري٤مرة اًمٕمقاـمػ
واًميٖمل ل سم٤مًمًذج ُمـ أوملاد هذه اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
وىمهلل قمٛمهلل ه١مٓء اعميآُملون إمم اظمي ق ىمّمص ُمٙمذوسم٦م ٟمًٌقه٤م إمم إاٛم٦م سم٠مهنؿ أهم٤مصمقا ُمـ
اؾميٖم٤مث هبؿ وأطمٞمقا ُمـ ُم٤مت ُمـ أشمٌ٤مقمٝمؿ أو أطمٞمقا أسم٘م٤مرهؿ!! ..وهٙمذا..
صمؿ هذه اًملو ا ٦م اعمٙمذوسم٦م قمغم أيب ضمٕمٗمل يمؾ يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م حتي٤مج إمم وىمٗم٤مت ووىمٗم٤مت ،وًمٙمـ ًمٞمس
اًمٖملض هٜم٤م هق اًملد اعمٗمّمؾ قمغم يمؾ يمٚمٛم٦م ذم اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م ًمٗمْمحٝم٤م وسمٞم٤من يمذهب٤م.
وإٟمام اًم٘مّمهلل هق سمٞم٤من دٓاؾ اعم١ماُملة قمغم د ـ ا ُ مـ ظم ل قملض شمٚمدؽ اًملوا د٤مت اعمٙمذوسمد٦م؛
ًميحذ ل اًمٓم٤ماٗم٦م ُمـ ُمّمٜم ٗم٤مهت٤م وُمّمٜمٗمٞمٝم٤م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اًمذ ـ ىمٌٚمقا هذه اًملوا ٤مت أو ووٕمقه٤م هؿ
سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،وا أقمٚمؿ أي ذًمؽ يم٤من.
إن اًمذي ٘مٌؾ اًمٙمذب ًمٜمٍمة ُمذهٌف ٓ ًيٌٕمهلل ُمٜمف أن يقمم هق سمٜمٗمًف اًمٙمذب ًمٜمٍمة ُمذهٌف،
يمام ىمهلل ذيمل قمـ اًمّمهللوق واًمٙمٚمٞمٜمل يمام شم٘مهللم ُمـ يم م سمٕمض اعمٕم٤مس ـ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م.
أُم٤م اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أيب ضمٕمٗمل وم٘مهلل ورد ومٞمٝم٤م أن ا « :ومقض أُمقرهد٤م – أي :اعمخٚمقىمد٤مت –
إًمٞمٝمؿ ،ومٝمؿ حيٚمقن ُم٤م ِم٤مؤون وحيلُمقن ُم٤م ِم٤مؤون ...إًملش.
قمجٌ ً٤م! هلذا اًمٙمذب ،أن ا  قيمدؾ أُمدل خمٚمقىم٤مشمدف ُمدـ أرودف وؾمدامواشمف وهقاادف وُم٤مادف ومجد٤مده
وأطمٞم٤ماف وُم اٙميف وإٟمًف وضمٜمف ودٟمٞم٤مه وهظملشمف إمم خمٚمقق وٕمٞمػ ضم٤مء إمم اًمهللٟمٞم٤م سمٕمهلل أن يمد٤من قمدهللُم ً٤م صمدؿ
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ُم٤مت وظملج ُمـ اًمهللٟمٞم٤م٠ ..ميمؾ و نمب ،و ّمح و ٛملض ،وجيقع و ِمدٌع ،و ٕمٓمدش و دلوى ،و دذيمل
و ٜمًك ..قم٘مٚمف حمهللود ،وقمٚمٛمف ُم٘مّمقر ،وىمهللرشمف ٟم٤مىمّم٦م ،ومٙمٞمػ قيمؾ أُمل اخلٚمؼ إمم هذا اعمخٚمقق؟!
صمؿ هذا اعمخٚمقق ًمق يم٤من ٛمٚمؽ ذًمؽ يمٚمف ًمٜمٍم ٟمٗمًف وؿمٞمٕميف إن يم٤من إُم٤مُم٤مً.
إن هذا ضمزء ُمـ اعم١ماُملة ًمٍمف اخلٚمؼ قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ سمهللقمقى أن ه١مٓء إؿمخ٤مص ىمهلل طمٚمقا حمدؾ
ا  ؾمٌح٤مٟمؽ هذا هبي٤من قمٔمٞمؿ!!
إن هذه اعم١ماُملة ىمهلل ارشمْم٤مه٤م سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م وىمٌٚمقه٤م يمام أٟمٙمله٤م ىمقم وردوه٤م.
وًمٞمس ُم٘مّمهللٟم٤م هٜم٤م هق سمٞم٤من ىمٌقل اًمٓم٤ماٗم٦م أو رده٤م ،وإٟمام اعملاد سمٞم٤من أن هٜم٤مك ُم١ماُملة قمدغم د دـ ا
 وىمهلل شمًٚمٚم٧م إمم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م واقميٛمهللوه٤م ،مم٤م ١ميمهلل أن هذه اًمٙميد٥م ٓ شمّمدٚمح ٕن شمٙمدقن ُمّمدهللر ًا
ُمـ ُمّم٤مدر اًمهلل ـ.
وُمـ أسملز ُمـ روى هذه اًملوا ٤مت هق« :حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜملش ص٤مطم٥م يمي٤مب اًمٙمد٤مذم ،وىمدهلل
ىملر أن ٓ لوي إٓ اًمّمحٞمح قمٜمهلله ،ومٙمؾ روا ٦م رواه٤م ومٝمل ُمٕميٛمهللة قمٜمهلله.
ؿول دم مؼدمي ـتوبف افؽودم( :وىمٚم٧م :إٟمؽ حت٥م أن ٙمقن قمٜمهللك يمي٤مب يم٤مف جيٛمع [ومٞمف]ُمدـ مجٞمدع
ومٜمقن قمٚمؿ اًمهلل ـُ ،م٤م ٙميٗمل سمف اعميٕمٚمؿ ،و لضمع إًمٞمف اعمًؽمؿمهلل ،و ٠مظمذ ُمٜمف ُمـ ل هلل قمٚمؿ اًمهلل ـ واًمٕمٛمؾ
سمف سم٤مٔصم٤مر اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمّم٤مدىملم

واًمًٜمـ اًم٘م٤ماٛم٦م اًميل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ).

إمم أن ىمدد٤مل( :وىمددهلل ندد ا  -وًمددف احلٛمددهلل  -شمددد٠مًمٞمػ ُمدد٤م ؾمدد٠مًم٧م ،وأرضمددق أن ٙمددقن سمحٞمددد٨م
شمقظمٞم٧م)( ).
وىمددهلل أزقمدد٩م هددذا اًمٙميدد٤مب سمٕمددض قم٘م د ء اًمٓم٤ماٗمدد٦م وذم ُم٘مددهللُميٝمؿ ه دد٦م ا اًمٕمٔمٛمددك أسمددق اًمٗمْمددؾ
اًمؼمىمٕمل( ) اًمذي ؾمٛمك يمي٤مب اًمٙم٤مذم« :صٜم ًامش وظمّمص ًمف يمي٤مسم ً٤م ؾمدامه« :يمند اًمّمدٜمؿش ٟم٘مدض ومٞمدف يمدؾ
هذه اًملوا ٤مت ،ومحَّؾ ُم١مًمػ اًمٙمي٤مب وزره٤م أُم٤مم ا .
ومٙمٞمػ قصمؼ سمٛمريؾ هذا اًمٙمي٤مب اًمذي روج ًمٚمٛم١ماُملة واقميٛمهلله٤م.

( ) اٟمٔمل :اًمٙم٤مذم ( .)3-1/
( )1هق ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمك اًمٕم ُم٦م اًمًٞمهلل أسمق اًمٗمْمؾ سمـ اًملو٤م اًمؼمىمٕمل رمحف ا شمٕم٤ممم ،وىمهلل شمٚم٘مك قمٚمٛمف ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ذم إ لان وٟم٤مل درضم٦م آضميٝم٤مد ذم اعمذه٥م اجلٕمٗملي آصمٜمل قمنمي ،وًمف قمنمات اًميّمد٤مٟمٞمػ واعم١مًمٗمد٤مت واًمٌحدقث
واًملؾم٤ماؾ ،وىمهلل يم٤من ذم ؿمٌ٤مسمف ؿمٞمٕمٞم ً٤م ُميٕمّمٌ ً٤م ًمٚمٛمذه٥م اجلٕمٗمدلي ،صمدؿ اهيدهللى سمٗمْمدؾ ا إمم احلدؼ واؾمديٌٕمهلل وٟمٌدذ
اًميٕمّم٥م .اٟمٔملُ :م٘مهللُم٦م اعمؽمضمؿ ًمٙمي٤مب يمن اًمّمٜمؿ (ص.)19:
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صمؿ ٠ميت ؿمٞمل اًمٓم٤ماٗم٦م ذم قمٝمهلل اًمهللوًم٦م اًمّمٗمق ٦م اًميل شمٌٜم٧م هذه اعم١ماُملة ودقمٛميٝم٤م سملوا ٤مت ضمهلل هللة
 ًمٞم١ميمهلل صح٦م هذه اًملوا ٦م ومٞم٘مقل د يمام شم٘مهللم دد( :وأضملى ـم٤مقميٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،أي :أوضم٥م وأًمزم قمغم مجٞمعيمِمؼ اًم٘مٛمل وإىمٌ٤مل ّ
اًمِمجل وشمًٌٞمح
اًمًامو ّ ٤مت وإروٞمّ٤متّ ،
إؿمٞم٤مء ـم٤مقميٝمؿ طميك اجلامدات ُمـ ّ
وومقض أُمقره٤م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًميّحٚمٞمؾ واًميّحل ؿ واًمٕمٓم٤مء واعمٜمع).
احلَم وأُمري٤مهل٤م ممّ٤م ٓ حيَمّ ،
وشميقامم أصقات اعم٘ملر ـ هلذه اعم١ماُملة واقميامده٤م إمم أن شمّمؾ إمم اًمٕمٍم احل٤مض ،ومٞميٌٜمك ه ٦م ا
اخلٛمٞمٜمل هذه اعم١ماُملة ،ومٞم٘مقل( :إن ًممُم٤مم ُم٘م٤مُم ً٤م حمٛمقد ًا ،ودرضم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ،وظم وم٦م شمٙمق ٜمٞم٦م ،ختْمع
ًمقٓ يٝم٤م وؾمٞمٓملهت٤م مجٞمع ذرات هذا اًمٙمقن) يمام شم٘مهللم.
ومٝمؾ سمٕمهلل هذا قصمؼ ذم ُمّمٜمٗم٤مت ه١مٓء اعم زم أو ذم شم٘مل لاهتؿ وأسمح٤مصمٝمؿ ،وىمهلل أىملوا اًمٌ٤مـمؾ اًمٌلم
سمٓم ٟمف ًمهللقمؿ اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل؟!
ًم٘مدهلل يمد٤من اعميقىمددع ذم اًمٕمٍمد احلد٤مض سمٕمددهلل اٟمٗميد٤مح اًمٓم٤ماٗمد٦م قمددغم اًمٕمد٤مل سمٕمدهلل اًمٕمزًمدد٦م اًمٓمق ٚمد٦م اًميددل
قم٤مؿمقه٤م أن شملشم٘مل شمّمقراهتؿ وًمٙمـ ىم٤مدة اعم١ماُملة ُمـ اعمٜميٗمٕملم هبذه اًمٕم٘م٤مادهلل ٓ زاًمدقا حيجٌدقن احل٘مٞم٘مد٦م
قمـ أشمٌ٤مقمٝمؿ وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمٞم٠مس أن ٗميح ا  قمٚمٞمٝمؿ.
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ الدٌٗا ٔاآلخس ٚومك لألٟىٖ ٛعطٌّٕىا وَ ٖػاؤُٔ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت شمزقمؿ أن اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ُمٚمؽ ًمألاٛم٦م ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م كم:
) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ًممُم٤ممْ ،مٕمٝم٤م طمٞم٨م ِم٤مء و هللومٕمٝم٤م إمم ُمـ

ِم٤مءش( ).
 )1وذم روا ٦مّ « :
إن اًمهللٟمٞم٤م سمٞمهلل ايُم٤ممْ ،مٕمٝم٤م طمٞم٨م ِم٤مء و هللومٕمٝم٤م عمـ ِم٤مءش.

( )

 )9وقمـ أيب قمٛمػم ىم٤مل« :اًمهللٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ًممُم٤ممش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :قمٜمهللٟم٤م ظمزااـ إرض وُمٗم٤محتٝم٤م ،وإن ؿمئ٧م أن أىمقل سم٢مطمهللى
رضمكم :أظملضمل ُم٤م ومٞمدؽ ُمدـ اًمدذه٥م ٕظملضمد٧م .صمدؿ ىمد٤مل سم٢مطمدهللى رضمٚمٞمدف ومخٓمٝمد٤م ذم إرض ظمٓمد ً٤م،
ّ
وم٤مٟمٗملضم٧م إرض .صمؿ ىمد٤مل سمٞمدهلله ومد٠مظملج ؾمدٌٞمٙم٦م ذهد٥م ،وىمد٤مل :إن ا ؾمدٞمجٛمع ًمٜمد٤م وًمِمدٞمٕميٜم٤م اًمدهللٟمٞم٤م
وأظملة ،و هللظمٚمٝمؿ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ و هللظمؾ قمهللوٟم٤م اجلحٞمؿش( ).
 )1وضم٤مء قمٜمف أ ْم ً٤م« :اًمهللٟمٞم٤م أظملة ًممُم٤مم ْمٕمٝم٤م طمٞم٨م ِمد٤مء و دهللومٕمٝم٤م إمم ُمدـ ِمد٤مء ،ضمد٤ماز ًمدف
ذًمؽ ُمـ ا ش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم ؾمامقم٦م سمـ ُمٝملان أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل أسمق قمٌهلل ا

( :إذا يم٤من قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ووع ُمٜمدؼم

لاه مجٞمع اخل اؼ ،ومٞمّمٕمهلل قمٚمٞمف رضمؾ ومٞم٘مقم قمدـ ٛمٞمٜمدف ُمٚمدؽ ،وقمدـ ًد٤مره ُمٚمدؽٜ ،مد٤مدي اًمدذي قمدـ

( ) اًمٙمدد٤مذم (  ،)999/احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة ( ،)199/ 1ضمددقاهل اًمٙم د م (ُ ،)1/ 9مددـ ٓ حييدده اًمٗم٘مٞمددف (،)93/1
آٟميّم٤مر (.) 13/9
( )1اًمٙم٤مذم ( .)113/
( )9اًمٙمد٤مذم (  ،)991/احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة (ُ ،)199/ 1مّمدٌ٤مح اًمٗم٘مٞمددف (ُ ،) 11/9مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ (،)919/9
ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)9 1/1
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)191/دٓاؾ ايُم٤مُم٦م (ص ،)111:اًمري٤مىمد٥م ذم اعمٜم٤مىمد٥م (ص ،)119:اخلدلاا٩م واجلدلااح (،)999/1
ُمٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًم٥م (ُ ،)993/9مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (ُ ،)131/9مقؾمققم٦م أطم٤مد ٨م أهؾ اًمٌٞم٧م (.)91/1
( )9اًمٙم٤مذم (  ،)113/احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( ،)199/ 1قمقااهلل إ ٤مم (صُ ،) 1:مًيٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م ( ،)31/ 1ضمدقاهل
اًمٙم م (

ُ ،)1/مّمٌ٤مح اًمٗم٘مٞمف ( ،) 11/9وأورده٤م اخلٛمٞمٜمل ذم يمي٤مب اًمٌٞمع (.)1 /9
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ٛمٞمٜمف :يو معؼ اخلالئؼ هذا ظع بـ أيب ضوفى يضدخؾ اجلـضي مضـ يشضوء ،ويـضودي افضذي ظضـ يسضوره :يضو
معؼ اخلالئؼ هذا ظع بـ أيب ضوفى يدخؾ افـور مـ يشوء)( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الدٌٗا ٔاآلخس ٚومك لألٟى:ٛ
قمجٌ ً٤م هلذا ايُم٤مم! وم٘مهلل أصٌح ايُم٤مم إهل ً٤م يٍمف يمام ل هلل.

اًمٙمقن ٠ممتل سم٠مُمله ...وإرض ُمٚمٙمف ...واًمهللٟمٞم٤م ُمٚمٙمف ..وأظملة ُمٚمٙمفُ ...م٤مذا سم٘مل ًملب
اًمٕم٤معملم؟!
مو هل ايوجي بعد ذفؽ ر تعوػ  -ظذ حسى هذه افروايوت -؟!
أؾميٖمٗمل ا ُ مـ هذا اًمٙم م اًمذي ٟملو ف ًمٌٞمد٤من يمذسمدف واومؽماادف قمدغم ا  ،صمدؿ قمدغم هل اًمٌٞمد٧م
اًمذ ـ أًمّم٘م٧م هبؿ هذه اًملوا د٤مت وهدؿ ل ٘مقًمدقه ول ٕمي٘مدهللوه ،وًمٙمٜمٝمد٤م اعمد١ماُملة ٓ شمٕمدلف طمدهللود ًا..
اعم١ماُملة ًمٍمف اخلٚمؼ قمـ اخل٤مًمؼ .
٘مقل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ [هل قمٛملان.] 13:
و ٘مددددددقل شمٕمدددددد٤ممم :﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂  


[هل قمٛملان.] 13:

و ٘مددددقل

 :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢﯣ

[ايهاء]99:

و ٘مدددقل شمٕمددد٤ممم :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ [ؾمٌ٠م.]11:
صمؿ إن ا

إٟمام وقمهلل رؾمٚمف سم٤مٓؾميخ ف ذم إرض واًميٛمٙملم ،ول ٕمدهللهؿ أن ٛمٚمٙمٝمدؿ إ ٤مهد٤م،

وهؿ محٚم٦م رؾم٤مٓشمف وصٗمقشمف ُمـ ظمٚم٘مف.
ىم٤مل ا

قمـ ٟمٌٞمف قؾمػ

:

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ [ قؾمػ.]1 :

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)913/9سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،)191:قمٚمؾ اًمنمااع (  ،) 91/شم٠مو ؾ أ ٤مت (.)93 /1
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 :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ [ص.]19:
ووقمهلل اعم١مُمٜملم سم٤مٓؾميخ ف ول ٕمهللهؿ سميٛمٚمؽ إرض ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ [اًمٜمقر.]99:
صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك ٛمٚمٙمقهن٤م؟!
هؾ ٕمٜمل أهنؿ يٍمومقن ومٞمٝم٤م شمٍموم ً٤م يمقٟمٞم ً٤م؟!
أم يٍمومقن ومٞمٝم٤م شمٍموم ً٤م ذقمٞم ً٤م؟!
صمؿ ه١مٓء إاٛم٦م قم٤مؿمقا حملوُملم ُمـ اًميٍمف ٓ اًميٍمف اًم٘مهللري وٓ اًميٍمف اًمنمقمل -
طمً٥م زقمٛمٙمؿ  -وم٠مي ُمٕمٜمك ًمهللقمقى اًميٛمٚمؽ؟!
وم٘مهلل قم٤مؿمقا  -يمام شمزقمؿ اًملوا ٤مت -وأشمٌ٤مقمٝمؿ ظم٤ماٗملم وضمٚملم ٙم٤مد أطمهللهؿ ئم٤مهل سم٤مجلٜمقن ًمِمهللة
اخلقف ،وم٠مي وم٤ماهللة سمهللقمقى اًميٛمٚمؽ؟!
صمؿ إهنؿ قم٤مؿمقا قمغم هٌ٤مت أقمهللااٝمؿ وههللا ٤مهؿ ،وُمـ ٛمٚمؽ اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ٓ حيي٤مج إمم همػمه ،سمؾ
همػمه حيي٤مج إًمٞمف.
روى اعمجٚمز قمـ ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل  -ايُم٤مم اًمً٤مدس قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م  -أٟمف ايُم٤مم احلًدـ ىمد٤مل قُمد ً٤م
ًممُم٤مم احلًلم وقمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗمل « :إن ههللا ٤م ُمٕم٤مو ٦م ؾميّمؾ ذم أول قم ُمـ اًمِمدٝمل اًم٘مد٤مدم ،ول د٠مت
هذا اًمٞمقم إٓ وىمهلل وصٚم٧م إُمقال ُمـ ُمٕم٤مو ٦م ،ويم٤من ايُمد٤مم احلًدـ سمدـ قمدكم ُمدـ ذًمدؽ اعمد٤مل وىمًدؿ
اًمٌ٤مىمل سملم أهٚمف وؿمٞمٕميف ،وأُم٤م ايُم٤مم احلًلم ومٌٕمدهلل أداء اًمدهلل قن ىمًدؿ ُم٤مًمدف إمم صمد ث طمّمدص :ىمًد ًام
ًمِمٞمٕميف وظم٤مصيف ،وىمًٛملم ٕهٚمف وقمٞم٤مًمف ،ويمذًمؽ قمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗملش( ).
ويمذًمؽ ذيمل اًمٙمٚمٞمٜمل أن ُملوان سمـ احلٙمؿ وملض ًمٕمكم سمـ احلًلم ُم٤مًٓ يمام وملض ًمِمٌ٤مب اعمهلل ٜم٦م
أظمل ـ ،وم٘م٤مل:

( ) ضم ء اًمٕمٞمقن ًمٚمٛمجٚمز (ص.)999:
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(اؾميٕمٛمؾ ُمٕم٤مو ٦م ُملوان سمـ احلٙمؿ قمدغم اعمهلل ٜمد٦م وأُمدله أن ٗمدلض ًمِمدٌ٤مب ىمدل ش ،ومٗمدلض هلدؿ،
وم٘م٤مل قمكم سمـ احلًلم

 :وم٠مشمٞميف وم٘م٤ملُ :م٤م اؾمٛمؽ؟ وم٘مٚم٧م :قمكم سمـ احلًلم ،ومٗملض زم)( ).

ويمذًمؽ قمؿ احلًلم وإخ إيمؼم ًمٕمكم

قم٘مٞمؾ سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م يمد٤من ٗمدهلل قمدغم ُمٕم٤مو د٦م

و ٠مظمذ ُمٜمف اهلهللا ٤م واهلٌ٤مت وُملة «أقمٓم٤مه ُم٤ما٦م أًمػ درهؿش( ).
وىمهلل أىمل سمدذًمؽ اسمدـ أيب احلهلل دهلل اًمِمدٞمٕمل (ت999 :هدد)( ) طمٞمد٨م ىمد٤مل( :وُمٕم٤مو د٦م أول رضمدؾ ذم
إرض وه٥م أًمػ أًمػ ،واسمٜمف ز هلل أول ُمـ و٤مقمٗمف ،يم٤من جيٞمز احلًـ واحلًلم سمدـ قمدكم ذم يمدؾ قمد٤مم
ًمٙمؾ واطمهلل ُمٜمٝمام سم٠مًمػ أًمػ درهؿ ،ويمذًمؽ يم٤من جيٞمز قمٌهلل ا سمـ قمٌ٤مس وقمٌهلل ا سمـ ضمٕمٗمل)( ).
ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق خمٜمػ اًمٖم٤مزم (ت99 :هد)( )« :ويم٤من ُمٕم٤مو ٦م ٌٕم٨م إًمٞمف (أي :إمم احلًلم) ذم يمؾ
ؾمٜم٦م أًمػ أًمػ د ٜم٤مر ؾمقى اهلهللا ٤م ُمـ يمؾ صٜمػش( ).
ومٛمـ هق اًمذي ٛمٚمؽ اًمهللٟمٞم٤م هٜم٤م؟!
إاٛم٦م أم اًمذ ـ زقمٛميٛمقهؿ أقمهللاء إاٛم٦م؟!
ٓ أفمـ أن هذه اًمهللقمقى ٘مٌٚمٝم٤م قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م ،وًمٙمـ هٞمٌ٦م اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم هل اًمٌٞمد٧م متدٜمٕمٝمؿ
ُمـ دراؾميٝم٤م وقملوٝم٤م قمغم اًم٘ملهن واًمًٜم٦م واًمقاىمع.
وأُم٤م اًمذ ـ ووٕمقه٤م وم٢مٟمام هيهللومقن إمم سف اًمٜم٤مس قمـ رهبؿ  وظم٤مًم٘مٝمؿ!!

( ) اًمٙم٤مذم (.) 3/9
( )1إُم٤مزم ًمٚمٓمقد (.)991/1
( )9هق قمٌهلل احلٛمٞمهلل سمـ هٌ٦م ا سمـ حمٛمهلل سمـ احلًلم سمـ أيب احلهلل دهلل ،أسمدق طم٤مُمدهلل ،قمدز اًمدهلل ـ ،قمد٤مل سمد٤مٕدبُ ،مدـ أقمٞمد٤من
اعمٕميزًم٦م ،وًمهلل ذم اعمهللااـ ،واٟمي٘مؾ إمم سمٖمهللاد ،وظمهللم ذم اًمهللواو ـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ،ويم٤من طمٔمٞم ً٤م قمٜمدهلل اًمدقز ل اسمدـ اًمٕمٚم٘مٛمدل.
ًمف :ذح هند٩م اًمٌ همد٦م ،واًمٗمٚمدؽ اًمدهللاال قمدغم اعمريدؾ اًمًد٤مال ،وٟمٔمدؿ ومّمدٞمح صمٕمٚمد٥م ،وآقميٌد٤مر قمدغم يميد٤مب اًمذر ٕمد٦م
ًمٚمٛملشم٣م .شمقذم سمٌٖمهللاد .اٟمٔملُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( ،) 19/9إقم م (.)113/9
( )1ذح هن٩م اًمٌ هم٦م ٓسمـ أيب احلهلل هلل (.)119/1
( )9هق ًمقط سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمهلل سمـ خمٜمػ إزدي اًمٖم٤مُمهللي ،أسمق خمٜمػ ،راو ٦م ،قم٤مل سم٤مًمًػم وإظمٌ٤مر ،إُم٤مُملُ ،مدـ أهدؾ
اًمٙمقوم٦مً .مف شمّم٤مٟمٞمػ ُمٜمٝم٤م :وميقح اًمِم٤مم واًمدلدة ووميدقح اًمٕمدلاق واجلٛمدؾ وصدٗملم واًمٜمٝمدلوان وإزارىمد٦م واخلدقارج
واعمٝمٚم٥م وُم٘ميؾ قمكم واًمِمقرى وُم٘ميؾ قمريامن وُم٘ميؾ احلًلمٜ .مٔمل :إقم م (.)119/9
(ُ )9م٘م٤مشمؾ أيب خمٜمػ (ص.)9:
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وىمهلل أؾم٤مءوا هبذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة إمم هل اًمٌٞم٧م واًمذ ـ أقمٚمٜمقا سملاءهتؿ ُمـ ُمريؾ هذا اًمٙم م
اًمٙم٤مذب.
سمؾ ىمهلل طمٗمٚم٧م يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م سمِمٙمقى إاٛم٦م ُمـ يمذب أصح٤مهبؿ ودس اًمزٟمهللىم٦م ذم يمي٥م أشمٌ٤مقمٝمؿ،
وًمٙم َّـ يمريػم ًا ُمـ إشمٌ٤مع خمهللوقمقن هبذه اًملوا ٤مت ،و ٕمي٘مهللون صحيٝم٤م ،وًمٕمؾ ا

ٙمِمػ هلؿ احلؼ

ومٞمخلضمقا ُمـ ؾمجـ اًملوا ٤مت إمم ٟمقر اًم٘ملهن اًمذي طمجٌف فم م هذه اًملوا ٤مت.
أُم٤م أًمٗم٤مظ اًملوا ٤مت ومٝمل يمً٤مسم٘م٤مهت٤م ٓ ُمٕمٜمك هل٤م قمٜمهلل اًميهللىمٞمؼ.
وم٘مقل« :إن افدكقو وأخرة فإلموم يضعفو حقٌ يشوء ويدؾعفو إػ مـ يشوءش هدؾ هدل ًمدف ىمٌدؾ أن
ُخيٚمؼ أو سمٕمهللُم٤م ُظمٚمؼ؟!
وهؾ اًمٌنم ٦م ىمٌؾ أن خيٚمؼ هل٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ إرض أم ًمٞمس هل٤م ٟمّمٞم٥م؟!
صمؿ أظملة هؾ ًمألُمؿ اعم٤موٞم٦م ٟمّمٞم٥م ومٞمٝم٤م أم ٓ؟!
صمؿ عم٤مذا ٕمٓمل ا  ايُم٤مم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ول ٕمٓمٝم٤م ًمألٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ؟!
صمؿ عم٤مذا ظمص ا  ايُم٤مم سم٢مقمٓم٤ماف اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ًمف دون سم٘مٞم٦م اًمٌنم؟!
وم٤مًمٌنم اًمً٤مسم٘مقن واًم طم٘مقن ومٞمٝمؿ ُمـ وحك سمٜمٗمًف وُم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ ا ِ
ومٚم َؿ ُحيلم ُمـ اًمهللٟمٞم٤م
وأظملة وشمٕمٓمك عمـ ل ْمح سمٜمٗمًف وٓ سمامًمف؟!
ُم٤م هل اًميْمحٞم٤مت اًميل ًيحؼ قمٚمٞمٝم٤م إاٛم٦م ُمـ سمٕمهلل احلًلم

هذه اًمٕمٓم٤م ٤م اًمٕمجٞمٌ٦م؟!

أم أن هٜم٤مك صٚم٦م ىملاسم٦م سملم إاٛم٦م واخل٤مًمؼ يم٤مًمّمٚم٦م اًميل هللقمٞمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى ًمٕمٞمًك
أم يم٤مًمّمٚم٦م اًميل هللقمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد هلؿ ُمع ا  ،ومد٢من اًمٜمّمد٤مرى زقمٛمد٧م أن قمٞمًدك

؟!
« :اسمدـ ا ش،

واًمٞمٝمقد ىم٤مًمقاٟ« :محـ أسمٜم٤مء ا وأطمٌ٤مؤهش.
إن ا ً مٞمس سمٞمٜمف وسملم أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ٟمً٥م ،وإٟمدام ٗم٤مودؾ ؾمدٌح٤مٟمف سمٞمدٜمٝمؿ سمد٤مًمي٘مقى ،يمدام ىمد٤مل
شمٕم٤ممم :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

[احلجلات9:

].

ويمام وم٤موؾ سملم اًمّمح٤مسم٦م سمحً٥م ضمٝم٤مدهؿ وإٟمٗم٤مىمٝمؿ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ [احلهلل هلل.] 1:
وهذا ُمٞمزاٟمف ؾمٌح٤مٟمف أٟمف لومع اعمج٤مههلل ذم ؾمٌٞمٚمف اعمٜمٗمذ ُٕمله سمًٌ٥م قمٛمٚمف ٓ سمًٌ٥م اًمٜمً٥م.
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 :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲

﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ [اًمٌ٘ملة] 11:

وم٤م  قملض ظمٚمٞمٚمف ًم سمي ء ومٜمجح ذم آسمي ء ،وم٠ميملُمف سم٠من ضمٕمٚمف إُم٤مُمد ً٤م ًمٙمدؾ ُمدـ ضمد٤مء سمٕمدهلله،
وىم٤مل قمٜمف :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ [اًمٜمجؿ.]99:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ [اًمّم٤موم٤مت- 19:

].

وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ قمٌ٤مده :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [اًمٙمٝمػ.]9:
وىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ [اعمٚمؽ.]1:
ومام هق اًمٕمٛمؾ اًمذي قمٛمٚمف إاٛم٦م ُمـ سمٕمهلل احلًلم طميك ٕمٓمقا اًمهللٟمٞم٤م سمؾ وأظملة؟!
وُم٤م ُمّمػم اًمذ ـ حيٌقن رهبؿ  و ي٘ملسمقن إًمٞمف و ْمحقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ذم ؾمٌٞمٚمف؟!
أ ـ ٟمّمٞمٌٝمؿ ذم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة؟!
إن هذا ىمقل قمجٞم٥م ًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ ّمهللىمف!
وىمهلل ظمهللع هبذه اًمهللقم٤موى اًمٙم٤مذسم٦م يمريػمون ،وحت٘مؼ ُملاد اعميآُمل ـ ُمـ ُم١ماُملهتؿ سم٘مٓمع صٚميٝمؿ قمـ
ظم٤مًم٘مٝمؿ وشمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤معمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم اعمحي٤مج اًمذي ٓ ٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ض ًا وٓ ٟمٗمٕم ً٤م.
إن ا  ل ٕمط حمٛمهلل ًا
ُ ٕمٓمف

ُمريؾ هذا اًمٕمٓم٤مء وهق ؾمٞمهلل اًمٌنم ،ومٙمٞمػ ٕمٓمك سمٕمدض أشمٌ٤مقمدف ُمد٤م ل

؟!
صمددؿ شمددزقمؿ اًملوا دد٦م أن ظمددزااـ إرض وُمٗم٤مشمٞمحٝمدد٤م سمٞمددهلل ايُمدد٤مم ،ومددام سمدد٤مل احلًددـ واحلًددلم

٠مظمذان اعم٤مل ُمـ ُمٕم٤مو ٦م( ).
صمؿ دقمقى أن أظملة هل ًممُم٤مم هللظمؾ ُمـ ِم٤مء اجلٜم٦م و هللظمؾ ُمـ ِم٤مء اًمٜم٤مر!!
اًمذي ُم٤م ذف ايُم٤مم إٓ ٕٟمف ُمـ ٟمًٚمف صمؿ ٕٟمف ُمـ أشمٌ٤مقمف؟!
ِل َ ل شمٙمـ ًملؾمقل ا
إذ ل ٙمـ إدظم٤مل اًمٜمد٤مس اجلٜمد٦م
صمؿ اٟمٔمل أظمل اعمًٚمؿ يمٞمػ أصٌح ايُم٤مم أقمغم ُمـ رؾمقل ا

( ) خميٍم شم٤مر ل دُمِمؼ (.)919/9
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واًمٜم٤مر ًمف وإٟمام يم٤مٟم٧م ًممُم٤مم؟!
ُم٤م أضملأ ه١مٓء اًمٙمذاسملم وُم٤م أضمٝمؾ اًمذ ـ ّمهللىمقهنؿ وُم٤م أقمٔمؿ وزر ُمـ لوي أيم٤مذ ٌٝمؿ ومٞمْمؾ
هب٤م اجلٝمٚم٦م؟!
ًم٘مهلل شمٙم٤مصملت اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م ًميّمٜمع ُمـ ايُم٤مم ؿمخّمٞم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ل ٕملومٝم٤م اًمٌنم ،ويمؾ ذًمؽ
سم٘مّمهلل سف اًمٜم٤مس قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ.
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املطمب السابع
دعٕ ٝأُ احلطاب يف اآلخس ٚوفٕض إىل عم٘
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت حتؾ اًمٕمٌهلل حمؾ اًملب ذم طمً٤مب ظمٚم٘مف ،وُمٜمٝم٤م:
) ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل :إن رؾمقل ا

ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم (ع)٤ « :م قمدكم! أٟمد٧م

د دد٤من هددذه إُمدد٦م! واعميددقزم طمًدد٤مهبؿ! وأٟمدد٧م ريمددـ ا إقمٔمددؿ ددقم اًم٘مٞم٤مُمدد٦م! أٓ وإن اعمددآب إًمٞمددؽ!
واحلً٤مب قمٚمٞمؽ! واًمٍماط ساـمؽ! واعمٞمزان ُمٞمزاٟمؽ! واعمقىمػ ُمقىمٗمؽش( ).
 )1وذم يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس( ) ٟمًٌقا إمم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤مل ًمٕمدكم « :د٤م قمدكم! أٟمد٧م ُمٜمدل وأٟمد٤م
ُمٜمؽ ،ؾمٞمط حلٛمؽ سمٚمحٛمل ،ودُمؽ سمهللُملُ ...مـ ضمحهلل وٓ يؽ ضمحهلل ا رسمقسمٞميف٤ ،م قمدكم! أٟمد٧م َقم َٚمدؿ
ا سمٕمهللي ،إيمؼم ذم إرض ،وأٟمد٧م اًمدليمـ إيمدؼم ذم اًم٘مٞم٤مُمد٦م ،ومٛمدـ اؾمدئمؾ سمٗمٞمئدؽ يمد٤من ومد٤ماز ًا؛ ٕن
طمًد٤مب اخل ادؼ إًمٞمددؽ ،وُمدآهبؿ إًمٞمدؽ ،واعمٞمددزان ُمٞمزاٟمدؽ ،واًمٍمداط ساـمددؽ ،واعمقىمدػ ُمقىمٗمددؽ،
واحلً٤مب طمً٤مسمؽ ،ومٛمـ ريمـ إًمٞمؽ ٟمج٤م ،وُمـ ظم٤مًمٗمؽ هقى وهٚمؽ ،اًمٚمٝمؿ اؿمٝمهلل اًمٚمٝمؿ اؿمٝمهللش( ).
 )9وٟمًد٥م ؾمدٚمٞمؿ سمدـ ىمدٞمس إمم اًمٜمٌدل

أٟمدف ىمد٤مل ًمٕمدكم  -يمدذًمؽ « :-قمدكم د د٤من هدذه إُمدد٦م،

واًمِم٤مههلل قمٚمٞمٝم٤م ،واعميقزم طمً٤مهب٤مش( ).
 )1وٟمًددٌقا إمم اًمٌدد٤مىمل أٟمددف ىمدد٤مل« :إذا يمدد٤من ددقم اًم٘مٞم٤مُمدد٦م مجددع ا  إوًمددلم وأظمددل ـ ًمٗمّمددؾ
اخلٓم٤مب ،ودقمل رؾمقل ا  ودقمدل أُمدػم اعمد١مُمٜملم

 ،ومٞمٙمًدك رؾمدقل ا

طمٚمد٦م ظميداء

شميضء ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖملب ،و ٙمًك قمكم (ع) ُمريٚمٝم٤م ،صمؿ ّمٕمهللان قمٜمهلله٤م ،صمؿ هللقمك سمٜمد٤م ومٞمدهللومع إًمٞمٜمد٤م
طمً٤مب اًمٜم٤مس ،ومٜمحـ وا ٟمهللظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مرش( ).

( ) ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص ،)111:سمح٤مر إٟمقار ( ،)191/11يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (صُ ،)991:مًيهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م
اًمٌح٤مر ( ،)199/ 1شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٚمخٛمٞمٜمل ( .)111/
( )1هق ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهل زم اًمٕم٤مُمليٙ ،مٜمل أسم٤م ص٤مدق .ص٤مطم٥م أىمهللم يمي٤مب قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م اًمذي هللَّ قمقن أٟمدف شمٚم٘مد٤مه ُمدـ
أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمٌ٤مذةٜ .مٔمل :رضم٤مل اسمـ داود (ص ،)113:ظم ص٦م إىمقال (ص.) 91:
( )9يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،)119-111:سمح٤مر إٟمقار (ُ ،) 11/11مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)199/ 1
( )1يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،)911:واٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار (.)993/ 1
( )9اًمٙم٤مذم ( ،) 39/1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)919/9جمٛمع اًمٜمقر ـ (ص.) 99- 99:

قطع الضم ٛباخلالل 

131

 )5وكسبقا إػ أيب ظبد ار أكف ؿول« :إفقـو افكاط ،وإفقـو ادقزان ،وإفقـو حسوب صقعتـوش( ).
إن مـ أاقل إئؿي
 )6ؿول صقخفؿ اير افعومعَّ ( :
افؼقومي إػ إئؿي)( ).

( ) رضم٤مل اًمٙمٌم (ص)999:
( )1اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إاٛم٦م ًمٚمٕم٤مُمكم (ص.) 9 :

بضلن حسضوب يقضع اخلؾضؼ يضقم
 :اإليامن َّ
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ احلطاب يف اآلخس ٚوفٕض إىل عم٘:

ٓ شمزال طمٚم٘م٤مت ؾمٚمًٚم٦م اعم١ماُملة شمًٕمك إمم إطم ل اًمٌنم حمؾ ظم٤مًمؼ اًمٌنم.

ومٝم٤م هق قمكم
قمكم

ّمٌح ذم أظملة إهل ً٤م حي٤مؾم٥م سملم اًمٕمٌ٤مد و يقمم أُملهؿ.

اًمٌنم اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم اًمٕم٤مضمز اًمذي وًمهلل يمام وًمدهلل اًمٜمد٤مس ،وقمد٤مش يمدام قمد٤مش اًمٜمد٤مس،

وشمٕملض عم٤م يٕملض ًمف اًمٜم٤مسُ ،مـ صح٦م وؾم٘مؿ ،ووم٘مل وهمٜمك ،وطمزن ووملح٠ ،ميمؾ يمدام ٠ميمدؾ اًمٜمد٤مس،
و ذه٥م ًمٚمخ ء يمام ذه٥م اًمٜم٤مسّ ،مٌح رسم ً٤م ٜمقب قمـ اخل٤مًمؼ ..حي٤مؾم٥م سملم اخل اؼ!!
يمؿ ضملى ذم اًمقضمقد ُمـ أقمامل ،يمؾ قم جيلي ومٞمٝم٤م سم لم إقمامل ُمـ ظمػم وذ وسم لم
إىمقال ،ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمِمٝمل صمؿ ُم٤م سم٤مًمؽ سم٤مًمًٜم٦م صمؿ ُم٤م سم٤مًمؽ سم٤مًمهللهل يمٚمفُ ،مـ ًيٓمٞمع أن ًيققم٥م ذًمؽ
ُمـ اًمٌنم؟!
صمؿ عم٤مذا ٤م شملى قيمؾ ا  قمٚمٞم ً٤م سم٤محلً٤مب وا هق رب اًمٕمٌ٤مد وظم٤مًم٘مٝمؿ؟!
٘مقل ا  :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ [اًمٖم٤مؿمٞم٦م]
وملسمٜم٤م خيؼم أن طمً٤مب ظمٚم٘مف قمٚمٞمف ،ومٙمٞمػ ّمٌح طمً٤مهبؿ قمغم قمٌهلل ُمـ قمٌ٤مده.
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ [إسملاهٞمؿ.]9 :
:

وىم٤مل

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

[هم٤مومل.] 9:
ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ؾمٞمج٤مزي يمؾ ٟمٗمس سمٕمٛمٚمٝم٤م ،صمؿ خيؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ه ع احلً٤مب!!
ه ع ذم طمً٤مب ُمـ إذا يم٤من قمكم

هق اعميقزم حلً٤مب اخل اؼ؟!

صمؿ خيؼم ؾمٌح٤مٟمف أن ٟمٌٞمف وُمّمٓمٗم٤مه وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف ًمٞمس ًمدف ُمدـ طمًد٤مب أُميدف رء وإٟمدام ذًمدؽ
قمددغم رهبددؿ  ،ومٞم٘مددقل ؾمددٌح٤مٟمف :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ [اًملقمهلل.]11:
ومٚمؿ َجيٕمؾ ً مٜمٌٞمف ^ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ ،ومٙمٞمػ ٕمٓمك أطمهلل ُمـ أشمٌ٤مقمف ُم٤م ل ِ
ٕمط رؾمقل ا ^.
ُ
وأخر ًا :إن اًمذي ووع هذه آومؽماءات هق أول ُمـ ٕمٚمؿ يمدذهب٤م ،وًمٙمٜمدف أراد سف إُمد٦م قمدـ
د ٜمٝم٤م وىمٓمع صٚميٝم٤م سمخ٤مًم٘مٝم٤م

.

واًمٕمج٥م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م يمٞمدػ صدهللىمقا هدذا اًمٙمد م صمدؿ زقمٛمدقا أن هدذا اعمٕمي٘مدهلل (مضـ أاضقل
إئؿي

بلن حسوب يقع اخلؾؼ يقم افؼقومي إػ إئؿي).
 :اإليامن َّ
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املطمب اخلاوظ
أثس ِرٓ السٔاٖات عم ٜالطاٟفٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض أقٕاه الطاٟف:ٛ

ًم٘مهلل يم٤من هلذه اًملوا ٤مت هصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م يمٌػمة قمغم اًمٓم٤ماٗم٦م ،وومٞمام كم قملض ٟمامذج ُمـ شمٚمؽ أصم٤مر:
) يؼقل اخلؿقـل دم مـوشضبي وٓدة أمضر ادضممـغ ظضع بضـ أيب ضوفضى

« :أٟمد٤م ٓ أؾمديٓمٞمع وٓ

ًيٓمٞمع همػمي اًميحهللث ذم ؿمخّمٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع).
ٟمحـ ٓ ٟميٛمٙمـ ُمـ إدراك اجلقاٟمد٥م اعمخيٚمٗمد٦م ُمدـ هدذا ايٟمًد٤من اًمٕمٔمدٞمؿ ،إٟمدف ايٟمًد٤من اًمٙم٤مُمدؾ،
وُمٔمٝمل مجٞمع أؾمامء ا وصٗم٤مشمف ،وسم٤مًمي٤مزم وم٢من أسمٕم٤مده وضمقاٟم٥م ؿمخّمدٞميف شمٙمدقن أًمٗمد ً٤م طمًد٥م أؾمدامء ا
شمٕم٤ممم ،وٟمحـ ٓ ٟمًيٓمٞمع أن ٟمقوح واطمهلل ًا ُمٜمٝم٤م.
هذا ايٟمً٤من اًمذي جيٛمع ذم ٟمٗمًف إوهللاد ٓ ،يٛمٙمـ أطمهلل ُمـ اًميحهللث طمقًمفً ،مذا أرى ُمـ
إومْمؾ أن أصٛم٧م وأؾمٙم٧م...ش.
ويؼقل « :هذا اعمقضمقد ُمٕمجزة إهلٞم٦م ٓ ًيٓمٞمع أطمهلل اًمقصدقل إمم طم٘مٞم٘ميدف ،سمدؾ اجلٛمٞمدع يٙمٚمٛمدقن
طمً٥م ومٝمٛمٝمؿ وُم٘مهللار إدرايمٝمؿ ،وايُم٤مم قمكم (ع) همػم ُمد٤م يّمدقروٟمف و يٝمٛمقٟمدف ،أي :أٟمٜمد٤م ٓ ٟمًديٓمٞمع
أسمهلل ًا أن ٟمٛمهللطمف سمام هق هق.
وهلذا وم٤مًمٙمؾ ٠مظمذ سمْمٕم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اعميْم٤مدة وخيٞمؾ إًمٞمف أٟمدف ىمدهلل قمدلف أُمدػم اعمد١مُمٜملم

 ..إذ

ذاك وم٤مٕومْمؾ قمٚمٞمٜم٤م همض اًمٓملف قمـ اًميحهللث طمقًمف ،سمؾ ٟم٠مُمدؾ أن ٟمًدػم ذم ُمًدػم ههللا يدف وٟمّمدؾ إمم
سمٕمض هذا اًمٍماطش( ).
 )2ويؼقل حسغ افػفقد  -أحد صققخ افطوئػي ادعوسيـ  -وهدق دذيمل ظمٓمٌد٦م ُمٜمًدقسم٦م إمم قمدكم
سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ ٟمٗمًف يمٚمٝم٤م يمٗمل وذك واًمٕمٞم٤مذ سم٤م ٟمؼمئ ايُم٤مم قمكم ُمـ اًميٗمقه هب٤م٘ ،مقل:
«أٟم٤م قمٜمهللي ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مٕ ٓ ،مٚمٛمٝم٤م سمٕمهلل رؾمقل ا إٓ أٟم٤م ،أٟم٤م ذو اًم٘مدلٟملم اعمدذيمقر ذم اًمّمدحػ
إومم ،أٟم٤م ص٤مطم٥م ظم٤مشمؿ ؾمٚمٞمامن ،أٟم٤م وزم احلًد٤مب ،أٟمد٤م صد٤مطم٥م اًمٍمداط واعمقىمدػ ،أٟمد٤م ىم٤مؾمدؿ اجلٜمد٦م
واًمٜم٤مر سم٠مُمل ريب ،أٟم٤م هدم إول ،أٟم٤م ٟمقح إول ،أٟم٤م ه ٦م اجلٌ٤مر ،أٟم٤م طم٘مٞم٘م٦م إهار ،أٟم٤م ُمدقرق إؿمدج٤مر،

( ) ضمل هللة رؾم٤مًم٧م رىمؿ (.)911
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أٟم٤م ُمقٟمدع اًمدريامر ،أٟمد٤م ُمٗمجدل اًمٕمٞمدقن ،أٟمد٤م جمدلي إهند٤مر ،أٟمد٤م ظمد٤مزن اًمٕمٚمدؿ .أٟمد٤م طمجد٦م ا ذم اًمًدٛمقات
وإرض ،أٟم٤م اًملاضمٗم٦م ،أٟم٤م اًمّم٤مقم٘م٦م ،أٟم٤م اًمّمٞمح٦م سم٤محلؼ ،أٟم٤م اًمً٤مقم٦م عمدـ يمدذب هبد٤م ،أٟمد٤م ذًمدؽ اًمٙميد٤مب
اًمذي ٓ ر ٥م ومٞمف ،أٟم٤م إؾمامء احلًٜمك اًميل أُمل أن هللقمك هب٤م ،أٟم٤م ذًمؽ اًمٜمقر اًمذي أىميدٌس ُمٜمدف اهلدهللى،
أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمّمقر ،أٟم٤م خملج ُمـ ذم اًم٘مٌقر ،أٟم٤م ص٤مطم٥م دقم اًمٜمِمدقر ،أٟمد٤م صد٤مطم٥م ٟمدقح وُمٜمجٞمدف ،أٟمد٤م
ص٤مطم٥م أ قب اعمٌيغم وؿم٤مومٞمف ،أٟم٤م أىمٛم٧م اًمًٛمقات سم٠مُمل ريب ،أٟم٤م ص٤مطم٥م إسملاهٞمؿ ،أٟمد٤م ه اًمٙمٚمدٞمؿ ،أٟمد٤م
اًمٜم٤مفمل ذم اعمٚمٙمقت ،أٟم٤م أُمل احلل اًمذي ٓ ٛمدقت ،أٟمد٤م وزم احلدؼ قمدغم ؾمد٤مال اخلٚمدؼ ،أٟمد٤م اًمدذي ٓ ٌدهللل
اًم٘مقل ًمهللي ،وطمً٤مب اخلٚمؼ إ ّزم ،أٟم٤م اعمٗمقض إ ّزم أُمل اخل اؼ ،أٟم٤م ظمٚمٞمٗم٦م ايًمف اخل٤مًمؼ.
أٟم٤م أرؾمٞم٧م اجلٌ٤مل اًمِم٤مخم٤مت ،وومجلت اًمٕمٞمقن اجل٤مر ٤مت ،أٟمد٤م همد٤مرس إؿمدج٤مر وخمدلج إًمدقان
واًمريامر ،أٟم٤م ُم٘مهللر إىمقال ،أٟم٤م ٟم٤مذ إُمقات ،أٟم٤م ُمٜمزل اًم٘مؼم ،أٟم٤م ُمٜمدقر اًمِمدٛمس واًم٘مٛمدل واًمٜمجدقم ،أٟمد٤م
ىمٞمّؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أٟم٤م أىمٞمؿ اًمً٤مقم٦م ،أٟم٤م اًمقاضم٥م ًمف ُمـ ا اًمٓم٤مقم٦م ،أٟم٤م ه ا اعمخزون ،أٟم٤م اًمٕم٤مل سمام يمد٤من وُمد٤م
ٙمقن ،أٟم٤م صٚمقات اعم١مُمٜملم وصٞم٤مُمٝمؿ ،أٟم٤م ص٤مطم٥م سمهللر وطمٜملم ،أٟم٤م اًمٓمدقر ،أٟمد٤م اًمٙميد٤مب اعمًدٓمقر ،أٟمد٤م
اًمٌحل اعمًجقر ،أٟم٤م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ،أٟم٤م اًمذي دقم٤م ا اخل اؼ إمم ـم٤مقميدف ومٙمٗمدلت وأست وُمًدخ٧م،
وأضم٤مسم٧م أُم٦م ومٜمج٧م..
أٟم٤م اًمذي سمٞمهللي ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من وُم٘م٤مًمٞمهلل اًمٜمدػمان يملاُمد٦م ُمدـ ا  ،أٟمد٤م ُمدع رؾمدقل ا ذم إرض وذم
اًمًامء ...إًملش( ).
وًمٕمؾ هذه اخلٓمٌ٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ُمريؾ اًملوا ٦م اًميل أورده٤م اعمجٚمز وقمزاه٤م إمم يمي٤مب أيب سمٙمل
اًمِمػمازي :أن أُمػم اعم١مُمٜملم ظمٓم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٌٍمة وومٞمٝم٤م:
(أٟمدد٤م دطمددقت أروددٝم٤م ،وأٟمِمدد٠مت ضمٌ٤مهلدد٤م،وومجلت قمٞمقهندد٤م ،وؿمدد٘م٘م٧م أهن٤مرهدد٤م ،وهملؾمدد٧م أؿمددج٤مره٤م،
وأـمٕمٛم٧م صمامره٤م ،وأٟمِم٠مت ؾمح٤مهب٤م ،وأؾمٛمٕم٧م رقمهلله٤م ،وٟمقرت سملىمٝم٤م وأوحٞم٧م ؿمٛمًدٝم٤م ،وأـمٚمٕمد٧م
ىمٛمله٤م ،وأٟمزًم٧م ىمٓمله٤م ،وٟمّمٌ٧م ٟمجقُمٝم٤م وأٟم٤م اًمٌحل اًم٘مٛم٘مد٤مم اًمزاظمدل ،وؾمدٙمٜم٧م أـمقادهد٤م ،وأٟمِمد٠مت
ضمقاري اًمٗمٚمؽ ومٞمٝم٤م ،وأذىم٧م ؿمٛمًٝم٤م.
٥م ا  ،وسم٤مسمف اًمذي ١مشمك ُمٜمف.
ْ٥م ا ويمٚمٛميف و َىم ْٚم ُ
أٟم٤م َضمٜم ُ

( ) ُمٚمػ صقيت ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اًمؼمه٤من قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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ادخؾقا افبوب شجد ًا أؽػر فؽؿ خطويوـؿ وأزيد ادحسـغ.ش( ).
:

 )3وؿول افشقخ افشقعل آثـو ظؼي ادعوس إبراهقؿ افعومع ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
أسمدددد٤م طمًددددـ أٟمدددد٧م قمددددلم ايًمددددف

وقمٜمددددددددقان ىمهللرشمددددددددف اًمًدددددددد٤مُمٞمف

وأٟمددد٧م اعمحدددٞمط سمٕمٚمدددؿ اًمٖمٞمددددقب

ومٝمدددؾ شمٕمدددزب قمٜمدددؽ ُمدددـ ظم٤مومٞمدددف

وأٟمدددد٧م ُمددددهلل ل رطمدددد٤م اًمٙم٤ماٜمدددد٤مت

وًمددددددددؽ أسمح٤مرهدددددددد٤م اًمًدددددددد٤مُمٞمف

ًمددؽ إُمددل إن ؿمددئ٧م حتٞمددل همددهللا

وإن ؿمدددددئ٧م شمِمدددددٗمع سم٤مًمٜم٤مصدددددٞمف

( )

 )4وؿول صقعل آخر يسؿك ظع بـ شؾقامن ادزيدي ذم ُمهللح قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

:

أسمدددد٤م طمًددددـ أٟمدددد٧م زوج اًمٌيددددقل

وضمٜمددد٥م ايًمدددف وٟمٗمدددس اًملؾمدددقل

وسمدددهللر اًمٙمدددامل وؿمدددٛمس اًمٕم٘مدددقل

وممٚمدددددددقك رب وأٟمددددددد٧م اعمٚمدددددددؽ

دقمددددد٤مك اًمٜمٌدددددل سمٞمدددددقم اًمٙمدددددهلل ل

وٟمدددددص قمٚمٞمدددددؽ سمددددد٠مُمل اًمٖمدددددهلل ل

ٕٟمدددددددؽ ًمٚمٛمددددددد١مُمٜملم إُمدددددددػم

وقم٘مددددددددددهلل وٓ يددددددددددف ىمٚمددددددددددهللك

إًمٞمدددددؽ شمّمدددددػم مجٞمدددددع إُمدددددقر

وأٟمددد٧م اًمٕمٚمددددٞمؿ سمددددذات اًمّمددددهللور

وأٟمددددد٧م اعمٌٕمريدددددل ُمددددد٤م ذم اًم٘مٌدددددقر

وطمٙمددددؿ اًم٘مٞم٤مُمدددد٦م سمدددد٤مًمٜمص ًمددددؽ

وأٟمددد٧م اًمًدددٛمٞمع وأٟمددد٧م اًمٌّمدددػم

وأٟمددددد٧م قمدددددغم يمدددددؾ رء ىمدددددهلل ل

وًمدددقٓك ُمددد٤م يمددد٤من ٟمجدددؿ ًدددػم

وٓ دار ًمددددددددددددقٓك اًمٗمٚمددددددددددددؽ

وأٟمددددد٧م سمٙمدددددؾ اًمؼما ددددد٤م قمٚمدددددٞمؿ

وأٟمددددد٧م اعمٙمٚمدددددؿ أهدددددؾ اًمدددددلىمٞمؿ

وًمددقٓك ُمدد٤م يمدد٤من ُمقؾمددك اًمٙمٚمددٞمؿ

يمٚمدددددٞم ًام ومًدددددٌح٤من ُمدددددـ يمقٟمدددددؽ

هى ه اؾمددددددٛمؽ ذم اًمٕمدددددد٤معملم

ومحٌدددؽ يم٤مًمِمدددٛمس ومدددقق اجلٌدددلم

وسمٖمْمدددددؽ ذم أوضمدددددف اعمٌٖمْمدددددلم

يم٘مددددػم ومدددد ومدددد٤مز ُمددددـ أسمٖمْمددددؽ

ومٛمدددـ ذاك يمددد٤من وُمدددـ ذا ٙمدددقن

وُمددددد٤م إٟمٌٞمددددد٤مء وُمددددد٤م اعملؾمدددددٚمقن

وُمددد٤م اًم٘مٚمدددؿ اًمٚمدددقح ُمددد٤م اًمٕمددد٤معمقن

ويمددددددؾ قمٌٞمددددددهلل مم٤مًمٞمددددددؽ ًمددددددؽ

( ) اًمٌحدد٤مر ( ،) 11/31سمّمدد٤مال اًمددهللّ رضم٤مت (صُ ،) 9 :مٜم٤مىمدد٥م هل أيب ـم٤مًمدد٥م ( ،)919/1وسمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت
(ص.) 9 :
( )1د قان احلًلم ( .)11/
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أسمدددد٤م طمًددددـ دددد٤م ُمددددهلل ل اًمقضمددددقد

ويمٝمدددػ اًمٓمل دددهلل وُمددد٠موى اًمقومدددقد

وُمًدددد٘مل حمٌٞمددددؽ ددددقم اًمددددقرود

وُمٜمٙمددددل ذم اًمٌٕمدددد٨م ُمددددـ أٟمٙمددددلك

أسمدددد٤م طمًددددـ دددد٤م قمددددكم اًمٗمخدددد٤مر

وٓءك زم ذم ضحيدددددددددل ُمٜمددددددددد٤مر

واؾمددددٛمؽ زم ذم اعمْمددددٞمؼ اًمِمددددٕم٤مر

وطمٌددددددددؽ ُمددددددددهللظمكم ضمٜميددددددددؽ

سمدددددؽ اعمز دددددهللي قمدددددكم دظمٞمددددددؾ

إذا ضمددددد٤مء أُمدددددل ايًمدددددف اجلٚمٞمدددددؾ

وٟمدد٤مدى اعمٜمدد٤مدي اًملطمٞمددؾ اًملطمٞمددؾ

وطم٤مؿمدددد٤مك شمددددؽمك ُمددددـ ٓذ سمددددؽ

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜأثس ِرٓ السٔاٖات عم ٜالطاٟف:ٛ

ًم٘مهلل اؾميٓم٤مقم٧م هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم ا  وقمغم هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة أن حت٘مؼ أهدهللاف اعميدآُمل ـ

قمغم د ـ ا .
اؾميٓم٤مقم٧م أن شم٘مٜمع اًمٙمريػم ـ ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م سمّمهللق هذه اًمهللقم٤موى اًمٙم٤مذسم٦م ،وُم٤م ؾمٌؼ أٟمٛمقذج
ًميٚمؽ اًم٘مٜم٤مقم٤مت وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمع شمٚمؽ إىمقال:
 -1ؿقل آيي ار اخلؿقـل:
شم٘مهللم ىمقل اخلٛمٞمٜمل اًمذي أًم٘م٤مه ذم إطمهللى ُمٜم٤مؾمٌ٤مت وٓدة أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمد٥م

:

« أٟم٤م ٓ أؾميٓمٞمع وٓ ًيٓمٞمع همػمي اًميحهللث ذم ؿمخّمٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) ...إًملش.
إن اًمّمقرة اًميل رؾمٛميٝم٤م اًملوا ٤مت ذم ذهـ اخلٛمٞمٜمل ضمٕمٚميف ٓ ًيٓمٞمع احلهلل ٨م قمـ ؿمخّمٞم٦م
أُمػم اعم١مُمٜملم؛ ٕن شمٚمؽ اًملوا ٤مت ىمهلل صقرشمف ذم صقرة ايًمف ،واحلهلل ٨م قمـ صٗم٤مت ايًمف ٓ ٛمٙمـ أن
حي٤مط هب٤م.
وهذا ُم٤م أيمهلله سمٕمهلل ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤ملُ( :مٔمٝمل مجٞمع أؾمامء ا وصٗم٤مشمف) ول جيلؤ أن ٘مقل هق:
«أؾمامء ا وصٗم٤مشمفش يمام ضم٤مءت سمف اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م ًمٙمـ اعم١مدى واطمهلل .ومام ُمٕمٜمك ُمٔمٝمل أؾمامء ا
وصٗم٤مشمف؟!
هؾ ل هلل أن قمٚمٞم ً٤م

ٛمريؾ دٓاؾ أؾمامء ا وصٗم٤مشمف ذم ظمٚم٘مف ،ومٞمٙمقن هق اًمقطمٞمهلل اًمذي ٛمٙمدـ

أن لى ومٞمف دٓاؾ شمٚمؽ إؾمامء واًمّمٗم٤مت؟!
وهبذا ٙمقن اٟمي٘م٤مص ً٤م ًملب اًمٕم٤معملم اًمذي شمٜمحٍم دٓاؾ أؾماماف وصٗم٤مشمف ذم قمٌهلل ُمـ قمٌ٤مده ،وهيٛمؾ
هذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ سمام ومٞمف ُمـ دٓاؾ اخلٚمؼ اًمٕمٔمٞمٛم٦م.
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وإن يم٤من همػم ذًمؽ ومٝمق همػم واوح وإٟمام هق هتق ؾ يمام ُمل أيمريل ُمـ ُملة.
صمؿ زداد إُمل ظمٓمقرة طمٞم٨م ٜميٝمل إمم رومع قمدكم

إمم ُم٘مد٤مم اخلد٤مًمؼ ،ومٞم٘مدقل« :وسم٤مًميد٤مزم ومد٢من

أسمٕم٤مده وضمقاٟم٥م ؿمخّمٞميف شمٙمدقن أًمٗمد ً٤م طمًد٥م أؾمدامء ا شمٕمد٤مممش د٤م هلد٤م ُمدـ ضمدلأة قمٔمٞمٛمد٦م؛ أؾمدامء قمٌدهلل
خمٚمقق ُملسمقب شمّمٌح سمٕمهللد أؾمامء ا اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ.
وإذا يم٤من هذا اًمٕمٌهلل ايُم٤مم  -يمام زقمٛمقن -ىمهلل أصٌح ًمف ُمـ اخلّم٤ماص ُم٤م ًمٚمخ٤مًمؼ ومٚمؿ شمٕمهلل هٜم٤مك
طم٤مضم٦م إمم اخل٤مًمؼ؛ ٕن اعمخٚمقق ىمهلل طمؾ حمٚمف؟!
وهذا ُم٤م ١ميمهلله يم م سمٕمض أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م يمذًمؽ يمام ُمل.
 )2ؿقل حسغ افػفقد أحد مشويخ آثـل ظؼيي ادعوسيـ:
ادقمك ذم قمكم

أٟمف ُمهللسمل اًمٙمقن ذم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ،وذم حم٤مضشمف ٘مدقل« :أٟمد٤م قمٜمدهللي ُمٗمد٤مشمٞمح

اًمٖمٞم٥م ...أٟم٤م جملي إهن٤مر ...أٟم٤م خملج ُمـ ذم اًم٘مٌقر ،أٟمد٤م صد٤مطم٥م دقم اًمٜمِمدقر ...أٟمد٤م اًمدذي ٓ ٌدهللل
اًم٘مقل ًمهللي ،وطمً٤مب اخلٚمؼ إ ّزم ،أٟم٤م اعمٗمقض إ ّزم أُمل اخل اؼ ،أٟم٤م ظمٚمٞمٗم٦م ايًمف اخلد٤مًمؼ ....أٟمد٤م أرؾمدٞم٧م
اجلٌ٤مل اًمِم٤مخم٤مت ،وومجلت اًمٕمٞمقن اجل٤مر ٤مت ،أٟم٤م هم٤مرس إؿمج٤مر ،وخملج إًمقان واًمريامر ،أٟمد٤م ُم٘مدهللر
إىمقال ،أٟم٤م ٟم٤مذ إُمقات ،أٟم٤م ُمٜمزل اًم٘مؼم ،أٟم٤م ُمٜمقر اًمِمٛمس واًم٘مٛمدل واًمٜمجدقم ،...أٟمد٤م اًمٕمد٤مل سمدام يمد٤من
وُم٤م ٙمقن ...إًملش.
هذه ٟمي٤ما٩م شمّمهلل ؼ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م واًميل هذت ا  وأطمٚمد٧م قمٌٞمدهلله حمٚمدف ،ومٚمدؿ ٕمدهلل
 طم٤مضم٦م ذم ىمٚمقب قمٌ٤مده  -قمغم طمً٥م هذه اًمٕم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕمٞم٦م  -وم٘مهلل وضمهلل اًمٌهلل ؾ.
وىمددػ قمددغم حمدد٤مضات اًم٘مددقم وٟمددهللواهتؿ ٓ ًميًددٛمع شمٕمٔمددٞمؿ اخلدد٤مًمؼ  ،وإٟمددام ًميٜمٔمددل ُمريددؾ هددذه
اعمح٤مضات شميٙملر ذم يمؾ ًم٘م٤مء ،وم٢مهنؿ ذيملون أُمدػم اعمد١مُمٜملم قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م
أيمريل مم٤م ذيملون ا .

واسمٜمدف احلًدلم
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 )3ؿقل افشقخ إبراهقؿ افعومع:
شم٘مهللم ىمقًمف ذم ىمّمٞمهللة ٛمهللح هب٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمهللطم ً٤م أطمٚمف حمؾ ايًمف  ،وومٞمٝم٤م:
أسمدددد٤م طمًددددـ أٟمدددد٧م قمددددلم ايًمددددف

وقمٜمددددددددقان ىمهللرشمددددددددف اًمًدددددددد٤مُمٞمف

وأٟمددد٧م اعمحدددٞمط سمٕمٚمدددؿ اًمٖمٞمددددقب

ومٝمددددؾ شمٕمددددزب قمٜمددددؽ ُمددددـ ظم٤مومٞمددددف

وأٟمدددد٧م ُمددددهلل ل رطمدددد٤م اًمٙم٤ماٜمدددد٤مت

وًمدددددددددؽ أسمح٤مرهددددددددد٤م اًمًددددددددد٤مُمٞمف

ًمددؽ إُمددل إن ؿمددئ٧م حتٞمددل همددهللا

وإن ؿمدددددددئ٧م شمِمدددددددٗمع سم٤مًمٜم٤مصدددددددٞمف

وُم٤مذا سم٘مل ًمٚمخ٤مًمؼ ُ مـ اًمّمٗم٤مت...
قمكم قملم ايًمف ..حمٞمط سم٤مًمٖمٞمقب ٓ..ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦مُ ..مهللسمل اًمٙمقن ..إطمٞم٤مء إُمقات سمٞمهلله..
ومٝمؾ هذه إٓ صٗم٤مت اخل٤مًمؼ؟!
 -4يؼقل ادزيدي:
إًمٞمدددددؽ شمّمدددددػم مجٞمدددددع إُمدددددقر

وأٟمدددد٧م اًمٕمٚمددددٞمؿ سمددددذات اًمّمددددهللور

وأٟمدددد٧م اعمٌٕمريدددددل ُمددددد٤م ذم اًم٘مٌدددددقر

وطمٙمدددددؿ اًم٘مٞم٤مُمددددد٦م سمددددد٤مًمٜمص ًمدددددؽ

وأٟمددد٧م اًمًدددٛمٞمع وأٟمددد٧م اًمٌّمدددػم

وأٟمددددد٧م قمدددددغم يمدددددؾ رء ىمدددددهلل ل

ومٞمزقمؿ أن إُمقر شمّمػم إًمٞمف ،وهق اًمٕمٚمٞمؿ سمدذات اًمّمدهللور ،واعمٌٕمريدل عمد٤م ذم اًم٘مٌدقر ،وهدق اًمًدٛمٞمع
اًمٌّمػم قمغم يمؾ رء ىمهلل لً ،مقٓه ُم٤م وضمهلل ٟمجؿ وٓ دار ومٚمؽ ..إمم هظمل شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًميل ًمٞمًد٧م إٓ
.
هذه هل صمٛملة شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل أقمٓم٧م قمٚمٞم ً٤م

صٗم٤مت اخل٤مًمؼ وٟميج٧م قمٜمٝمد٤م هدذه اًمٜميد٤ما٩م

اًمًٞمئ٦م ذم طمؼ اخل٤مًمؼ  وا طمًٞم٥م ُمـ ووع شمٚمؽ اًملوا ٤مت.
هذا ُم٤م يٕمٚمؼ سم٤مًملوا ٤مت اًميل أرادت ىمٓمع صٚم٦م اًمٕمٌ٤مد سمخ٤مًم٘مٝمؿ ،ىمهلل قملوٜم٤مه٤م ورأ ٜم٤م هصم٤مره٤م ومٝمؾ
شمًيٞم٘مظ اًمٕم٘مقل اعمح٤مسة وشمٕمٚمـ إٟمٙم٤مره٤م ًميٚمؽ اًملوا ٤مت؟
هذا ُم٤م ٟملضمقه.
وٟمحـ ٓ ٟمزقمؿ أن يمؾ أشمٌ٤مع اًميِمٞمع ىمهلل وىمٕمقا ذم هذه اهلقةً ،مٙمٜمٜم٤م ٟم١ميمهلل أن هٜم٤مك يمريػم ـ ُمـ
اًمٓم٤ماٗم٦م أومًهللشمف هذه اًملوا ٤مت اًميل يم٤من ا ًمًٌ٥م ومٞمٝم٤م ُمـ رواه٤م ذم يميٌف وىمهللُمٝم٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م قمغم أهن٤م ُمـ
أىمقال هل اًمٌٞم٧م.
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املبخح األٔه
دعٕ ٝالٍكط وَ الكسآُ الكسٖي
ادطؾى إول :دقمقى اًميآُمل قمغم يمي٤مب ا .
ادطؾى افثوين :دقمقى احلذف ُمـ اًم٘ملهن.
ادطؾى افثوفٌ :دقمقى طمذف أؾمامء إاٛم٦م ُمـ اًم٘ملهن.
ادطؾى افرابع :دقمقى طمذف أؾمامء ُمنميملم وُمٜم٤موم٘ملم ُمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ادطؾى اخلومس :دقمقى أن اًم٘ملهن اًمٙم٤مُمؾ ُمع ايُم٤مم.
ادطؾى افسودس :اعم٘مّمهلل ُمـ دقمقى اًمٜم٘مص ُمـ يمي٤مب ا .
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املطمب األٔه
دعٕ ٝالتآوس عم ٜكتاب اهلل عص ٔجن
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

وردت روا ٤مت ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م شمزقمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م شمآُملوا قمغم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ حلذف سمٕمض ه ٤مشمف

سمؾ وسمٕمض ؾمقره ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م كم:
) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىمٞمؾ ًمفً« :مٞمس ذم اًم٘ملهن سمٜمق ه٤مؿمؿ؟ وم٘م٤مل :حمٞم٧م وا ومٞمام حمل،
وًم٘مهلل ىم٤مل قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص قمغم ُمٜمؼم ُمٍم :حمل ُمـ اًم٘ملهن أًمػ طملف سم٠مًمػ درهؿ ،وأقمٓمٞم٧م ُم٤مايل
أًمػ درهؿ قمغم أن ٛمحك

ﮎﮏﮐﮑﮒ

[اًمٙمقصمل ]9:وم٘م٤مًمقا ٓ :جيقز ذًمؽ،

ومٙمٞمػ ضم٤مز ذًمؽ هلؿ ول جيز زم؟ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ذر اًمٖمٗم٤مري أٟمف ىم٤مل« :عم٤م شمقذم رؾمقل ا  مجع قمكم اًم٘ملهن وضم٤مء سمف إمم
اعمٝم٤مضمل ـ وإٟمّم٤مر وقملوف قمٚمٞمٝمؿ يمام ىمهلل أوص٤مه سمذًمؽ رؾمقل ا  ،ومٚمام وميحف أسمق سمٙمل ظملج ذم
أول صٗمح٦م وميحٝم٤م ومْم٤ماح اًم٘مقم ،ومقصم٥م قمٛمل ،وىم٤مل٤ :م قمكم! أردده وم طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف ،وم٠مظمذه قمكم
واٟمٍمف ،صمؿ أطمي ز هلل سمـ صم٤مسم٧م ويم٤من ىم٤مرا ً٤م ًمٚم٘ملهن ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمل :إن قمٚمٞم ً٤م ضم٤مءٟم٤م سم٤مًم٘ملهن
وومٞمف ومْم٤ماح اعمٝم٤مضمل ـ وإٟمّم٤مر ،وىمهلل رأ ٜم٤م أن ٟم١مًمػ اًم٘ملهن وٟمً٘مط ُمٜمف ُم٤م يم٤من ومٞمف ومْمٞمح٦م وهيؽ
ًمٚمٛمٝم٤مضمل ـ وإٟمّم٤مر ،وم٠مضم٤مسمف ز هلل إمم ذًمؽ ،صمؿ ىم٤مل :وم٢من أٟم٤م وملهم٧م ُمـ اًم٘ملهن قمغم ُم٤م ؾم٠مًميؿ وأفمٝمل
قمكم اًم٘ملهن اًمذي أًمٗمف أًمٞمس ىمهلل أسمٓمؾ يمؾ ُم٤م قمٛمٚميؿ؟
ىم٤مل قمٛمل :ومام احلٞمٚم٦م؟ ىم٤مل ز هلل :أٟميؿ أقمٚمؿ سم٤محلٞمٚم٦م .وم٘م٤مل قمٛملُ :م٤م طمٞمٚميف دون أن ٟم٘ميٚمف وٟمًؽم ح
ُمٜمف؟ ومهللسمل ذم ىميٚمف قمغم هلل ظم٤مًمهلل سمـ اًمقًمٞمهلل ومٚمؿ ٘مهللر قمغم ذًمؽ ،ومٚمام اؾميخٚمػ قمٛمل ؾم٠مًمقا قمٚمٞم ً٤م
أن هللومع إًمٞمٝمؿ اًم٘ملهن ومٞمحلومقه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل قمٛمل٤ :م أسم٤م احلًـ! إن ضمئ٧م سم٤مًم٘ملهن اًمذي يمٜم٧م
ضمئ٧م سمف إمم أيب سمٙمل طميك ٟمجيٛمع قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل :هٞمٝم٤مت ًمٞمس إمم ذًمؽ ؾمٌٞمؾ إٟمام ضمئ٧م سمف إمم أيب سمٙمدل
ًمي٘مقم احلدج٦م قمٚمٞمددٙمؿ وٓ شم٘مددقًمقا قم اًم٘مٞم٤مُم٦م:

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ [إقملاف ] 91:أو

( ) شم٠مو ؾ أ ٤مت اًمٓمد٤مهلة ( ،)993-991/1شمٗمًدػم اًمؼمهد٤من ( ،) 9 /1سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)9 9/99هم٤م د٦م اعمدلام
(.)139/1
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شم٘مقًمقاُ« :م٤م ضمئيٜم٤م سمفش إن اًم٘ملهن اًمذي قمٜمهللي ٓ ٛمًف إٓ اعمٓمٝملون وإوصٞم٤مء ُمـ وًمهللي .وم٘م٤مل قمٛمل:
ومٝمؾ وىم٧م يفمٝم٤مره ُمٕمٚمقم؟ وم٘م٤مل

ٟ :مٕمؿ ،إذا ىم٤مم اًم٘م٤ماؿ ُمـ وًمهللي ٔمٝمله وحيٛمؾ اًمٜم٤مس

قمٚمٞمفش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب سمّمػم أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل« :ظملج قمٌهلل ا سمـ قمٛمل ُمـ قمٜمهلل قمريامن
ومٚم٘مل أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات ا قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمف٤ :م قمكم! سمٞميٜم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ذم أُمل ٟملضمق أن ريٌ٧م ا هذه
قمكم ُم٤م سمٞميؿ ومٞمف ،طملوميؿ وهمػمشمؿ وسمهللًميؿ شمًٕماما٦م طملف ،صم صماما٦م
إُم٦م .وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملمً :مـ خيٗمك ّ
طملوميؿ ،وصم صماما٦م طملف همػمشمؿ ،وصم صماما٦م سمهللًميؿ ،صمؿ ىملأ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ

(

).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝالتآوس عم ٜكتاب اهلل :

ا  أٟمزل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٞمٌ٘مك ه٤مد ً٤م ًمٚمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م؛ وًمذًمؽ وم٘مهلل شمقمم  طمٗمٔمف

وصٞم٤مٟميف سمٜمٗمًف.
وؾقام يع ظر ض فدٓئؾ حػظف مـ ـالم ار شبحوكف:
أوًٓ :تعفد ار  بحػظ افؼرآن افؽريؿ:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [احلجل.]3:
خيؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف هق اًمذي أٟمزل هذا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وأٟمف شمٕمٝمهلل سمحٗمٔمف وصٞم٤مٟميف ،ومٚمؿ قيمؾ
طمٗمٔمف إمم اًمٌنم ،وإن يم٤من هق ؾمٌح٤مٟمف ؾمٞمحٗمٔمف ُمـ ظم ل اًمٌنمً ،مٙمـ اًمٌنم إٟمام هؿ هًم٦م حلٗمظ يمي٤مب
ا ؾمٌح٤مٟمف ٓ أهنؿ هؿ اًمذ ـ يقًمقن ذًمؽ.
ومٛمـ زقمؿ سمٕمهلل ذًمؽ أن أطمهلل ًا ًيٓمٞمع أن ٕميهللي قمغم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سم٤مًمٜم٘مص ُمٜمف أو سم٤مًمز ٤مدة ومٞمف
صمؿ ل ٙمِمٗمف ا ؾمٌح٤مٟمف ،وم٘مهلل َّ
يمذب ا
وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ قمهللو

ذم شمٕمٝمهلله سم٤محلٗمظ.

 اُميهللت هلله إمم هذا اًمٙمي٤مب ًمٞمٖمػم أو ٜم٘مص أو ز هلل ؿمٞمئ ً٤م ومٞمف إٓ ومْمحف

( ) آطميجدد٤مج ًمٚمٓمددؼمد (  ،)119/سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،)11/13مٙم٤مشمٞمدد٥م اًملؾمددقل ( ،)1 /1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم
(  ،)19/طم٤مؿمٞم٦م يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،) 11:آٟميّم٤مر (.)919/9
(ُ )1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)1 9/9سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)99/13( ) 91/91مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (ُ ،)193/1مٙم٤مشمٞمد٥م
اًملؾمقل (  ،)199/شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،)11/طمٞم٤مة أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) قمغم ًمً٤مٟمف (.)9 3/9
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ا ؾمٌح٤مٟمف ويمِمٗمف وؾم٤مرع اعمًٚمٛمقن إمم طملق ذًمؽ اعمّمحػ اعمحلف واًميحذ ل ُمٜمف.
ثوكقوً :إخبوره شبحوكف بلكف حمػقظ مـ افبوضؾ.
ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [ومّمٚم٧م.]11:
ذيمل  أن اًم٘ملهن حملوس حمٗمقظ ُمـ يمؾ ضمقاٟمٌف وأن اًمٌ٤مـمؾ ًمٞمس ًمف ُمٜمٗمذ إًمٞمف واًمٌ٤مـمؾ هق
يمؾ ُم٤م ًئ إمم اًم٘ملهن ؾمقاء يم٤من سم٤مًمز ٤مدة ومٞمف أو سم٤مًمٜم٘مص ُمٜمف وهذا ظمؼم ُمـ ا  سمٛمٕمٜمك اًمققمهلل
سم٤محلٗمظ اًمً٤مسمؼ وظمؼم ا  ووقمهلله طمؼ.
ثوفثوً :افؼرآن افؽريؿ خطوب فؾـوس إػ ؿقوم افسوظي:
وردت ه ٤مت يمريػمة شمٌلم أن هذا اًم٘ملهن هق ظمٓم٤مب ا ً مٚمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وذًمؽ
٘مييض أن ُحيٗمظ ًمٞمٙمقن اخلٓم٤مب يم٤مُم ً ُم٠مُمقٟم ً٤م وإٓ ًمق أُمٙمـ حتل ٗمف عم٤م يم٤من ُمقصمقىم ً٤م وعم٤م حت٘مؼ ظمٓم٤مب
ا ً مٚمٜم٤مس.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
[إٟمٕم٤مم.] 3:
وم٠مُمل ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمف أن خي٤مـم٥م ُمٕم٤مس ف هبذا اًم٘مقل ،وومٞمف إظمٌ٤مرهؿ سم٠من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٜمذرهؿ
و ٜمذر يمؾ ُمـ سمٚمٖمف هذا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وم٤مخلٓم٤مب قم٤مم قمغم اُميهللاد اًمزُمـ ،وًمق ل ٙمـ حمٗمقفم ً٤م عم٤م صح
اخلٓم٤مب.
رابعوً :افؼرآن افؽريؿ ادي افـوس إػ ايؼ:
ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن هذا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومٞمف ههللا ٦م جلٛمٞمع اًمٌنم ،وٓ شميٗمؼ اهلهللا ٦م إٓ إذا يم٤من اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ يم٤مُم ً حمٗمقفم ً٤م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ [اًمٌ٘ملة.] 19:
ههللى ًمٚمٜم٤مسش ،واًمٜم٤مس
ههللىش «ٔل اًمٌٞم٧مش وإٟمام ىم٤ملً « :
ومٚمؿ ٘مؾ« :ههللى ًمٚمّمح٤مسم٦مش وم٘مط ،أو « ً
اؾمؿ ِمٛمؾ اًمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
وًمذًمؽ وم سمهلل ُمـ طمٗمٔمف ًمييح٘مؼ ههللا يف.
خومسوً :حػظ بقوكف:
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ًم٘مهلل أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أويمؾ سمٞم٤من ُم٤م حيي٤مج إمم سمٞم٤من ُمـ يمي٤مسمف إمم رؾمقل ا ^ ،وٓ ؿمؽ أن
اًمٌٞم٤من ُملشمٌط سم٤مًمذيمل اعمٜمدزل ،وٓ شميؿ اهلهللا ٦م إٓ سمحٗمٔمف ُمع طمٗمظ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ىم٤مل ا ؾمٌح٤مٟمف :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
[اًمٜمحؾ.]11-19:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ [اًمٜمحؾ.]91:
ومٞمخؼم ؾمٌح٤مٟمف أن ُمٝمٛميف ^ هل :اًمٌٞم٤من ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م ،وهذا اؾمؿ ِمٛمؾ اًمٜم٤مس إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
وىمهلل ىم٤مم اًمٜمٌل ^ سمٛمٝمٛم٦م اًمٌ غ واًمٌٞم٤من ،ومٌلم اًم٘ملهن ًمٚمّمح٤مسم٦م

 ،واًمذ ـ ٠مشمقن سمٕمهلل

اًمّمح٤مسم٦م ٠مظمذون ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ يح٘مؼ اًمٌٞم٤من هلؿ إٓ إذا طمٗمظ ا  ذًمؽ اًمٌٞم٤من وإٓ ومٙمٞمػ
ٌلم اًمٜمٌل ^ ًمٚمٜم٤مس وىمهلل ُم٤مت.
وم سمهلل ُمـ طمٗمظ هذا اًمٌ غ وذًمؽ اًمٌٞم٤من.
وٓ يؿ هذا إٓ سمحٗمظ ذًمؽ اجلٞمؾ اًمذي رسم٤مه اًمٜمٌل ^ طميك ٘مقم هق سمهللور إسم غ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
وإسم غ اًمٌٞم٤من .ومٝمذا شم زم صم صمل ٓسمهلل ُمٜمفً ،مق اظميؾ واطمهلل ُمٜمٝم٤م اظميؾ احلٗمظ.
وىمهلل حت٘مؼ هذا اًمي زم وحت٘مؼ طمٗمظ ا  هلذه إـملاف اًمري صم٦م :اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمٌٞم٤من
واحلٗمظ ،وشمؿ ذًمؽ احلٗمظ ُمـ ظم ل ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م

صمؿ شمًٚمًؾ سمٕمهلل ذًمؽ إمم ضمٞمؾ اًمي٤مسمٕملم صمؿ

أشمٌ٤مع اًمي٤مسمٕملم ،وهٙمذا دواًمٞمؽ طميك وصؾ إًمٞمٜم٤م.
وهبذا يٌلم أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل طمٗمٔمف ا  وشمقارصميف إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م ُمـ قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ إمم
اًمٞمقم ،ول زد ومٞمف طملف ول ٜم٘مص ُمٜمف طملف.
وُمـ زقمؿ أٟمف ٟم٘مص ُمٜمف طملف واطمهلل أو ز هلل ومٞمف وم٘مهلل أقمٔمؿ اًمٗمل ٦م قمغم ا  اًمذي وقمهلل
سمحٗمٔمف.
وأُم٤م اًمٌٞم٤من وم٘مهلل ضم٤مههلل قمٚمامء إُم٦م سميقومٞمؼ ا  حلٗمظ هذا اًمٌٞم٤من اًمذي هق ؾمٜم٦م اًمٜمٌل^ وه٤م
هل اًمًٜم٦م اًمٞمقم سم٠م هللي أهؾ اًمًٜم٦م حمٗمقفم٦م حملوؾم٦م ٓ ٙم٤مد يًٚمؾ ؿمخص إًمٞمٝم٤م سم٤مًمز ٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من
طميك ٙمِمػ.
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املطمب الجاٌ٘
دعــٕ ٝاحلــرف وــَ الكـــسآُ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

أوردوا قمهللة روا ٤مت ذم ذًمؽُ ،مٜمٝم٤م:
) ؾمقرة اًمٜمقر ـ ،وٟمّمٝم٤م يمام زقمٛمقن« :سمًؿ ا اًملمحـ اًملطمٞمؿ٤ ،م أهي٤م اًمذ ـ هُمٜمقا ِهُمٜمقا

سم٤مًمٜمقر ـ اًمٚمذ ـ أٟمزًمٜم٤ممه٤م يٚمقان قمٚمٞمٙمؿ ه ٤ميت وحيذراٟمٙمؿ قمذاب قم قمٔمٞمؿٟ ،مقران سمٕمْمٝمام ُمـ سمٕمض
وأٟم٤م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ....،ش( ).
 )1ؾمقرة اًمقٓ ٦م ،وٟمّمٝم٤م« :سمًؿ ا اًملمحـ اًملطمٞمؿ٤ ،م أهي٤م اًمذ ـ هُمٜمقا هُمٜمقا سم٤مًمٜمٌل واًمقزم
اًمٚمذ ـ سمٕمريٜم٤ممه٤م هيهلل ٤مٟمٙمؿ إمم ساط ُمًي٘مٞمؿٟ ،مٌل ووزم سمٕمْمٝمام ُمـ سمٕمض وأٟم٤م اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم ،إن
اًمذ ـ قومقن سمٕمٝمهلل ا هلؿ ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ،واًمذ ـ إذا شمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ه ٤مشمٜم٤م يم٤مٟمقا هب٤م ُمٙمذسملم ،إن هلؿ ذم
ضمٝمٜمؿ ُم٘م٤مُم ً٤م قمٔمٞم ًام ،إذا ٟمق دي هلؿ قم اًم٘مٞم٤مُم٦م أ ـ اًمْم٤مًمقن اعمٙمذسمقن ًمٚمٛملؾمٚملمُ ،م٤م ظمٚم٘مٝمؿ اعملؾمٚمقن
إٓ سم٤محلؼ وُم٤م يم٤من ا ًمٞمٜمٔملهؿ إمم أضمؾ ىمل ٥م ،وؾمٌح سمحٛمهلل رسمؽ وقمكم ُمـ اًمِم٤مههلل ـش( ).
 )9ؾمقرة اخلٚمع ،وٟمّمٝم٤م( :سمًؿ ا اًملمحـ اًملطمٞمؿ ،اًمٚمٝمؿ إٟمّ٤م ٟمًيٕمٞمٜمؽ وٟمريٜمل قمٚمٞمؽ وٓ
ٟمٙمٗملك ،وٟمخٚمع وٟمؽمك ُمـ ٗمجلك)( ).
 )1ؾمقرة احلٗمهلل ،وٟمّمٝم٤م( :سمًؿ ا اًمدلمحـ اًمدلطمٞمؿ ،اًمٚمٝمدؿ إ د٤مك ٟمٕمٌدهلل ،وًمدؽ ٟمّمدكم وٟمًدجهلل،
وإًمٞمؽ ٟمًٕمك وٟمحٗمهللٟ ،ملضمق رمحيؽ وٟمخِمك ٟم٘مٛميؽ ،إن قمذاسمؽ سم٤مًمٙم٤مومل ـ ُمٚمحؼ)( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝاحلرف وَ الكسآُ:

شمٚمؽ ٟمامذج ُمـ اًملوا ٤مت اًميل شمٓمٕمـ ذم يمي٤مب ا  وشمزقمؿ أٟمف شمٕملض ًمٚمٜم٘مص ُمـ ؾمقره

وه ٤مشمف ،وىمهلل أورد اًمٜمقري اًمٓمؼمد أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ُمـ ذًمؽ اًم٘مٌٞمؾ ،وهذا ١ميمهلل قمٔمؿ اعم١ماُملة

( ) شمذيملة إاٛم٦م (ص.) 3 :
( )1شمذيملة إاٛم٦م (ص.) 3:
( )9شمذيملة اًمٗم٘مٝم٤مء ( ُ ،)199/9( ،) 13/مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)111/1اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن (ص.)119:
( )1شمذيملة اًمٗم٘مٝمد٤مء (ط ق) ( ( ،) 13/ط ج) (ُ ،)199/9مًديهللرك اًمقؾمد٤ماؾ ( ،)111/1اًمٌٞمد٤من ذم شمٗمًدػم اًم٘مدلهن
(ص.)119:
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يوم٘م٤مد اًمري٘م٦م سمف.

وم٢من أقمهللاء ا  عم٤م قمجزوا قمـ طملب هذا اًمهلل ـ سم٤مًمًٞمػ واًمًٜم٤من جل٠موا إمم طملسمف سم٤مًمٓمٕمـ ذم
أصقًمف اًميل ٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمِمٙمٙمقا اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ومٞمٜم٘مٓمٕمقا قمٜمٝم٤م.
و ٙمٗمل ذم إسمٓم٤مل هذه اًملوا ٤مت ُم٤م ورد ذم س ح يم م ا ُ مـ شمٕمٝمهلل ا

اًمٙمٌػم اعميٕم٤مل

اًمٗمٕم٤مل عم٤م ل هلل سمحٗمظ يمي٤مسمف وصٞم٤مٟميف ُمـ اًمٌ٤مـمؾ يمام شم٘مهللم.
ًمٙمـ اًملوا ٤مت ُأؾمٜمهللت إمم هل اًمٌٞم٧م ًمٞمٙمقن هل٤م اًم٘مٌقل اعمٓمٚمؼ وًمييٝمٞم٥م اًمٜمٗمقس ُمـ شمٙمذ ٌٝم٤م أو
رده٤م رهمؿ ُمْم٤مدهت٤م ًمٙم م ا  وأهؾ اًمٌٞم٧م ُمٜمٝم٤م سملهء ،ومي٘مٌٚميٝم٤م سمٕمض اًمٜمٗمقس واقمي٘مهللت صحيٝم٤م
رهمؿ ُمّم٤مدُميٝم٤م ًمٙم م ا ؾمٌح٤مٟمف.
وُم٤م شم٘مهللم ُمـ دٓاؾ احلٗمظ ٍ
يم٤مف ذم شمٙمذ ٥م يمؾ روا ٦م شمٕم٤مروٝم٤م أو شمّم٤مدُمٝم٤م ،وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٜم٘مػ ُمع
شمٚمؽ اًملوا ٤مت وٟميٕم٘مٌٝم٤م سم٢مجي٤مز؛ ًمز ٤مدة سمٞم٤من يمذهب٤م واومؽمااٝم٤م قمغم هل اًمٌٞم٧م.
وإن يم٤من هذا اًمٌح٨م ٓ حييٛمؾ اًملد اًميٗمّمٞمكم اعمًي٘ميص ًمٙمؾ ُم٤م ورد ذم اًملوا ٤مت؛ إذ ذًمؽ ١مدي
إمم شمْمخؿ طمجؿ اًمٙمي٤مب ومٞمٙمقن ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ ىملاءشمف ،وهلذا وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمحلص قمغم اًملد اعمخيٍم وؾمٜمذيمل
هٜم٤م رىمؿ اًملوا ٦م واًميٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م.
 - 1افروايي إوػ:
هذه اًملوا ٦م شمٙمِمػ قمـ ـملف ُمـ ُم٘م٤مصهلل هذه اًملوا ٤مت اًمٙم٤مذسم٦م اعمهللؾمقؾم٦م ،وهق رد اطميج٤مج
ُمـ حيي٩م قمغم ايُم٤مُمٞم٦م سم٠من ايُم٤مُم٦م ًمق يم٤مٟم٧م طم٘م ً٤م ًمذيملت ذم يمي٤مب ا  ،وم٢من يمي٤مب ا
ؾمٌح٤مٟمف ٍ
ظم٤مل ُمـ ذيمل ايُم٤مُم٦م وأؾمامء إاٛم٦م ،وهذا ٌٓمؾ دقمقى ايُم٤مُم٦م؛ إذ ًمق يم٤مٟم٧م ُملادة
ً مذيمله٤م ذم يمي٤مسمف ،وهذا ؾم١مال سمهللهل ،واعميآُملون ٕمٚمٛمقن ذًمؽ.
وهلذا وم٢من أيمريل اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م شمليمز قمغم هذه اًم٘مْمٞم٦م ..وهذه اًملوا ٦م أٟمٛمقذج ًمذًمؽ.
وم٤مدقم٧م اًملوا ٦م أن أسم٤م قمٌهلل ا ؾمئؾ قمـ ؾمٌ٥م قمهللم ذيمل سمٜمل ه٤مؿمؿ اًمذ ـ ومٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م ذم يمي٤مب
ا  إذ ًمق يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م ًمذيملوا؟!
وم٤مدقم٧م اًملوا ٦م أن أسم٤م قمٌهلل ا ىم٤مل« :حمٞم٧م وا ومٞمام حملش ،يمٞمػ ٛمٙمـ ٕيب قمٌهلل ا أن ٙمذب
ا  سم٠من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ شمٕملض ًمٚمٜم٘مص ُمٜمف وا ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل شمٕمٝمهلل سمحٗمٔمف؟!
أ ٛمٙمـ أن ٙمقن أسمق قمٌهلل ا – ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق -ضم٤مه ً سمقضمقد ذًمؽ ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف؟!
طم٤مؿم٤م أسم٤م قمٌهلل ا ُمـ ذًمؽ!
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صمؿ هؾ ٛمٙمـ أن ٕمٚمؿ أن ذًمؽ ُمقضمقد ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف صمؿ ٘مهللم قمغم هذا اًم٘مقل اًمذي
ٙمذب ا ؾمٌح٤مٟمف و يٝمٛمف سم٤مًمٕمجز قمـ حت٘مٞمؼ وقمهلله؟!
طم٤مؿم٤م أسم٤م قمٌهلل ا ُمـ هذه آومؽماءات.
سمنم ^ سمٗميحٝم٤م
صمؿ اٟمٔمل إمم اًمٙمذب قمغم اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ وم٤مشمح أرض ُمٍم أرض اًمٙمٜم٤مٟم٦م واًميل ّ
وأوص سم٠مهٚمٝم٤م ظمػم ًا ،وم٘م٤مل( :إكؽؿ شتػتحقن أرضوً يذـر ؾقفو افؼراط ،ؾوشتقاقا بلهؾفو خر ًا ؾنن
هلؿ ذمي ورةوً)( ).
ومٙم٤من هذا اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ًمف ومْمؾ ذًمؽ اًمنمف ،وىمهلل يم٤من أطمهلل ىم٤مدة اًمٜمٌل ^ ذم طملوسمف.
وم٘مهلل أ َُّمله ^ قمغم ضمٞمش ذات اًمً ؾمؾ وذم اجلٞمش أسمق سمٙمل وقمٛمل وسمٕمريف إمم قمامن.
واًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م هق أطمهلل ُم٘م٤مصهلل هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة ،وأُم٤م اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف ومٞمٙمٗمل ذم
يمذهب٤م ُمٕم٤مرويٝم٤م ًمٙمي٤مب ا .
 -2أمو افروايي افثوكقي :ومٝمل يمً٤مسم٘ميٝم٤مٙ ،مٗمل ذم سمٞم٤من يمذهب٤م ُمّم٤مدُميٝم٤م ًمٙمي٤مب ا  ،وًمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م
ٟم٘مػ ُمع ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م قمهللة وىمٗم٤مت:
أوًٓ :شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٞمس خمٗمٞم ً٤م قمٜمهلل أطمهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمؾ هق ُمٕمٚمـ جلٛمٞمع
اًمّمح٤مسم٦مُ ،مٜمٝمؿ ُمـ يمي٥م وُمٜمٝمؿ ُمـ طمٗمظ وُمٜمٝمؿ ُمـ يمي٥م وطمٗمظ ،ومٛمـ أ ـ أشمك قمكم

سم٘ملهن

همػم ُمقضمقد؟!
ثوكقوً :يمٞمػ يٜمدزل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سمٗمْمح اًمّمح٤مسم٦م وخيٗمك قمغم اًمٜم٤مس؟!
ثوفثوً :إذا يم٤من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومْمح أطمهلل ًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمؾ ُ ٌ٘مل اًمٜمٌل ^ ذًمؽ اًمّمح٤ميب ُم٘ملسم ً٤م
إًمٞمف سمٕمهلل أن ومْمحف ا  أم ٓملده و ٌٕمهلله؟!
ِ
ومٚم َؿ سم٘مل ه١مٓء اًمٕمٔمامء :أسمق سمٙمل وقمٛمل وقمريامن ُمٕمف وىمل ٌلم ُمٜمف طميك ووم٤مشمف ُمع أن اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ ىمهلل ومْمحٝمؿ يمام شمزقمؿ اًملوا ٦م؟!
رابعوً :صمؿ يمٞمػ يزوج ُمـ سمٜم٤مت سمٕمْمٝمؿ و زوج ،سمٜم٤مشمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ وذًمؽ شمٙمل ؿ هلؿ واًم٘ملهن
طمً٥م زقمؿ اًملوا ٦م ىمهلل ومْمحٝمؿ؟!
خومسوً :إذا ـون مصحػ ظع ؾقف ؾضوئح افؼقم ؾؾامذا خيػقف ظع

( ) أظملضمف ُمًٚمؿ ( ) 391/1ح ( )1919قمـ أيب ذر ريض ا قمٜمف.

؟!
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ًمِد َؿ ًمدؿ ٜمًل ُمٜمف ٟمًخ ً٤م صمؿ ٗملىمف ذم اًمّمح٤مسم٦م وظم٤مص٦م اًمذ ـ زقمٛميؿ أهنؿ ل لشمهللوا؟!
صمؿ ه٤م هق ىمهلل أصٌح ظمٚمٞمٗم٦م ِ
ومٚم َؿ ُ ٌِؼ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ خمٗمٞم ً٤م؟!
أًمٞمس إن يم٤من ذًمؽ صحٞمح٤مً ٙمقن ىمهلل ارشمٙم٥م ضملُم ً٤م قمٔمٞم ًام أُم٤مم ا  صمؿ أُم٤مم إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م
إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م سم٢مظمٗم٤مء يمي٤مب ا  قمـ إُم٦م؟!
شودشوً :هؾ يؿؽـ أن يبؼل ار  هذا افؼرآن ادحرف يـسى إفقف أـثر مـ أفػ شـي وافـوس
يٕمٌهللون سمام ومٞمف و ٕمي٘مهللون أٟمف يمي٤مسمف اعمحٗمقظُ ،مع أن اعمحٗمقظ خمٗمل قمـ إٟمٔم٤مر ذم اًمنداب ُمع
اعمٝمهللي اعمخيٗمل؟!
شوبعوً :ـقػ يتعفد ار شبحوكف بحػظف ثؿ يسك افصحوبي يبدفقكف ويعبثقن بف؟
ثومـوً :يمٞمػ ٠مُمل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مشمٌ٤مع ىملهن خمٗمل ،ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم:

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

[إقملاف]9:؟
ثومـوًُ :م٤م اًمٗم٤ماهللة ُمـ يمي٤مب ٜمدزًمف ا  ىمٌؾ أًمػ ؾمٜم٦م صمؿ خيٗمٞمف قمـ إٟمٔم٤مر؟!
ُم٤م ُمّمػم هذه اًمٌ لم ُمـ اًمٌنم اًمذ ـ طملُمقا ُمـ هذا اًمٙمي٤مب اعمٜمدزل؟!
إن هٜم٤مك قمنمات إؾمئٚم٦م يمٚمٝم٤م شمٙمِمػ هذا اًمٙمذب اًمذي أراد ىمٓمع اًمّمٚم٦م سمٙمي٤مب ا .
 -3افروايي افثوفثي:
شمزقمؿ أن قمٌهلل ا سمـ قمٛمل وقمريامن ٌٞمي٤من اًميآُمل قمغم يمي٤مب ا  ،صمؿ خيؼم قمٌهلل ا سمـ قمٛمل قمٚمٞم ً٤م
سمذًمؽ ،وقمكم هللَّ قمل أٟمف ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،وم٘مهلل قمٚمؿ ُم٤م ٌٞمي٤من دون أن ٕمٚمٛمف أطمهلل  -يمام شمزقمؿ اًملوا ٦م  -ول
ٙمـ طم٤مض ًا ُمٕمٝمؿ ،صمؿ شمٜميٝمل اًم٘مّم٦م!!
أ ٛمٙمـ أن خيؼم اًمذي ٙمٞمهلل ًمٚمهلل ـ ه ًا أٟمف ٙمٞمهلل ًمٚمهلل ـ؟!
صمؿ أ ٛمٙمـ أن ٕمٚمؿ قمكم

قمـ هذه اعم١ماُملة اًمٕمٔمٞمٛم٦م صمؿ شمٜميٝمل اًم٘مّم٦م إمم قمٜمهلل اجلقاب وم٘مط؟!

أًمٞمس قمكم إذ ًا ذ ٙم ً٤م سمًٙمقشمف سمٕمهلل قمٚمٛمف ،ومٞمِمؽمك ذم هذا ايصمؿ اًمذي وىمع قمغم يمي٤مب ا ؟!
صمؿ هذه اعم١ماُملة يم٤مٟم٧م سملم قمٌهلل ا سمـ قمٛمل وقمريامن ،وقمريامن سمـ قمٗم٤من

ىمهلل طمٙمؿ سمٕمهلل ُمقت

اًمٜمٌل ^ ىملاسم٦م مخً٦م قمنم قم٤مُم ً٤م واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل اٟمينم ىمٌؾ ذًمؽ ،وىمهلل ذيملت روا ٦م أظملى أن
اًمّمح٤مسم٦م ىمهلل طملومقا ىمٌؾ ذًمؽ ومٝمؾ هذه ُم١ماُملة أظملى!!
ومٝمؾ ًيٓمٞمٕم٤من شمٖمٞمػم ُم٤م اٟمينم ذم أوم٤مق؟!

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي
صمؿ سمٕمهلل أن ضم٤مء قمكم إمم اخل وم٦م أ ٛمٙمـ أن ًٙم٧م قمـ هذا اًميٖمٞمػم؟!
ومٝمؾ أظمؼم إُم٦م وأظملج هل٤م اًم٘ملهن اًمٙم٤مُمؾ طمً٥م زقمٛمٙمؿ؟!
وم٤مٟمٔمل إمم هذا اًمٙمذب يمٞمػ ٗميْمح ص٤مطمٌف.
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املطمب الجالح
دعٕ ٝحرف أمسا ٞاألٟى ٛوَ الكسآُ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤ملً « :مق أن اجلٝم٤مل ُمـ هذه إُم٦م ٕملومقن ُميك ؾمٛمل أُمػم اعم١مُمٜملم ل

ٜمٙملوا ،إن ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم طملم أظمذ ُمٞمري٤مق ذر ٦م هدم ،وذًمؽ ومٞمام أٟمزل ا قمغم حمٛمهلل ^ ذم يمي٤مسمف،
ومٜمزل سمف ضمؼماٞمؾ يمام ىملأٟم٤مه ٤م ضم٤مسمل – راوي احلهلل ٨م -أل شمًٛمع ا

٘مقل[ :وإذ أظمذ رسمؽ ُمـ سمٜمل هدم

ُمـ فمٝمقرهؿ ذر يٝمؿ وأؿمٝمهللهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ أًمً٧م سملسمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا :سمغم ،وأن حمؿد ًا رشقيل وأن ظؾقوً
أمر ادممـغ]( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملٟ« :مزل ضمؼم ؾ هبذه أ ٦م قمغم حمٛمهلل  هٙمذا( :سمئًام اؿمؽموا
سمف أٟمٗمًٝمؿ أن ٙمٗملوا سمام أٟمزل ا دم ظع بغقوً)...ش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤ملٟ« :مزل ضمؼماٞمؾ هبذه أ ٦م قمغم حمٛمهلل ^ هٙمذا :وإن يمٜميؿ ذم ر ٥م مم٤م
ٟمزًمٜم٤م قمغم قمٌهللٟم٤م( :دم ظع) وم٠مشمقا سمًقرة ُمـ ُمريٚمفش( )..
 )1وٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤ملٟ« :مزًم٧م هذه أ ٦م قمغم حمٛمهلل ^ هٙمذا وا  :وإذا ىمٞمؾ هلؿ ُم٤مذا
أٟمزل رسمٙمؿ( :دم ظع) ىم٤مًمقا أؾم٤مـمػم إوًملمش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملٟ« :مزًم٧م هذه أ ٦م قمغم حمٛمهلل  هٙمذا٤ َ ( :م َأ َهي٤م ا ًَّم ِذ َـ ُأو ُشمق ْا
ِ
َ٤مب هُمٜمقا سمام أٟمزًم٧م (دم ظع) ُُم َّمهللِّ ىم ً٤م عمَِّ٤م َُم َٕم ُٙمؿ ُِّمـ َىم ٌْ ِؾ َأن َّٟم ْٓم ِٛم َس ُو ُضمقه ً٤م)...ش.
ا ًْمٙمي َ
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :وًمق أهنؿ إذ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ ضم٤مءوك (يو ظع) وم٤مؾميٖمٗملوا ا
واؾميٖمٗمل هلؿ اًملؾمقل...ش( ).
( ) اًمٙم٤مذم (  ،)1 1/خميٍم سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (صُ ،) 9 :مٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًمد٥م ( ،)191/1اًمٞم٘مدلم (ص،)111:
ُمهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (  ،)91/سمح٤مر إٟمقار (/99

.)9

( )1ذح أصقل اًمٙم٤مذم ( ،)99/9اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،) 99/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( .) 1 /
( )9شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،) 31/شم٠مو ؾ أ ٤مت ( .)19/
(ُ )1مٜم٤مىمدد٥م هل أيب ـم٤مًمدد٥م ( ،)911/1شمٗمًددػم اًمٕمٞمدد٤مر ( ،)199/1شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل (  ،)919/شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم
( ،)11/9ذح إطم٘م٤مق احلؼ (.)991/ 1
( )9اًمٙم٤مذم ( ،)999/1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،)199/شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،) 11/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( .)9 1/
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 )9وٟمًٌقا ىمقًمف شمٕم٤ممم٤ « :م أهي٤م اًملؾمقل سمٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمؽ( :دم ظع) وإن ل شمٗمٕمؾ
قمذسميؽ قمذاسم ً٤م أًمٞم ًام ،ومٓملح اًمٕمهللوي اؾمؿ قمكمش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :وًم٘مهلل قمٝمهللٟم٤م إمم هدم ُمـ ىمٌؾ ـؾامت دم حمؿد وظع وؾوضؿي
وايسـ وايسغ وإئؿي مـ ذريتفؿ ومٜمزش هٙمذا وا أٟمزًم٧م قمغم حمٛمهلل )ش( ).
 )3وٟمًٌقا إمم اسمـ ؾمٜم٤من أٟمف ىم٤مل« :ىملأت قمٜمهلل أيب قمٌهلل ا  :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
وم٘م٤مل :ظمػم أُم٦م شم٘ميٚمقن أُمػم اعم١مُمٜملم واحلًـ واحلًلم اسمٜمل قمكم؟ ىم٤مل :وم٘مٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،يمٞمػ
ٟمزًم٧م؟ ىم٤ملٟ :مزًم٧م« :ــتؿ خر أئؿي أظملضم٧م ًمٚمٜم٤مس ،أٓ شملى ُمهللح ا هلؿ :شم٠مُملون سم٤معمٕملوف
وشمٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمل وشم١مُمٜمقن سم٤م ش( ).
 ) 1وٟمًٌقا إمم أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم « :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ [هل قمٛملانٔ :] 11:ل حمؿد ،ومحذومقا هل حمٛمهللش( ).
) وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤ملٟ« :مزل ضمؼماٞمؾ هبذه أ ٦م هٙمذا :إن اًمذ ـ فمٚمٛمقا (آل حمؿد)
طم٘مٝمؿ ل ٙمـ ا ًمٞمٖمٗمل هلؿش( ).
 ) 1وٟمًٌقا إًمٞمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل« :هٙمذا ٟمزًم٧م هذه أ ٦م٤ :م أهي٤م اًمذ ـ هُمٜمقا ٓ ختقٟمقا ا
واًملؾمقل وختقٟمقا أُم٤مٟم٤مشمٙمؿ ذم( :آل حمؿد) وأٟميؿ شمٕمٚمٛمقنش( ).

( ) اًمٕمٛمدددهللة (ص ،)33شمٗمًددددػم اًم٘مٛمدددل (  ،)11 /1( ،) 1/اًميٗمًددددػم اًمّمدددد٤مذم ( ،)91-99-99/1( ،)91/
( ،)1 1/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)991/1( ،)991-991/يمِمػ اعمٝمؿ ذم ـمل ؼ ظمؼم همهلل ل ظمؿ (ص.) 19:
( )1سمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت (ص ،)3 :سمحدد٤مر إٟمددقار (

 ،) 39/اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم ( ،)919/9شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم

( ،)111/9شمٗمًػم اعمٞمزان (.)191/ 1
( )9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 91/11اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)91/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)911/ايُم٤مم احلًدلم ذم أطم٤مد د٨م
اًمٗمل ٘ملم (.)931/1
( )1سمح٤مر إٟمقار (.)19/31
(ُ )9مٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًم٥م ( ،)91 /1سمح٤مر إٟمقار ( ،)91/13شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،)119/شمٗمًدػم اًم٘مٛمدل ( ،) 1/
اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)91/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)999/ايُم٤مم احلًلم ذم أطم٤مد ٨م اًمٗمل ٘ملم (.)191/1
( )9ذح إطم٘م٤مق احلؼ ( ،)991/ 1ؿمقاههلل اًميٜمز ؾ ًمٚمح٤ميمؿ احلًٙم٤مين ( .)191/
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝحرف أمسا ٞاألٟى ٛوَ الكسآُ الكسٖي:

أوردٟم٤م ومٞمام شم٘مهللم اصمٜمل قمنمة روا ٦م ،وهل ٓ متريؾ يمؾ ُم٤م ورد ذم هذا اًمٌ٤مب وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مومٞم٦م ًمٌٞم٤من

اعملاد.
هذه اًملوا ٤مت شمزقمؿ أن ا  أٟمزل اؾمؿ قمكم

وأؾمامء سمٕمض هل اًمٌٞم٧م وٟمحق ذًمؽ ذم

اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ صمؿ ىم٤مم اًمّمح٤مسم٦م سمحذومٝم٤م ُمٜمف.
وىمهلل شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م إ لاد سمٕمض أ ٤مت اًمٙمل ٛم٦م اًميل شمٙمذب يمؾ دقمقى سمٜم٘مص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمغم
وضمف ايمج٤مل ،وُمٕملوم٦م اعمًٚمؿ ًميٚمؽ أ ٤مت ٍ
يم٤مف ذم رومْمف ًمٙمؾ روا ٦م خت٤مًمٗمٝم٤م.
وفؽــو كؼػ هـو وؿػوت رسيعي مع تؾؽ افروايوت:
أوًٓ :عم٤م يم٤مٟم٧م ايُم٤مُم٦م اعمهللقم٤مة ل شمذيمل ذم يمي٤مب ا  ،إذ ًمق يم٤مٟم٧م يمام زقمٛمقا ًمذيمله٤م ا  ذم
اًم٘ملهن أؾمقة سم٠مريم٤من اًمهلل ـ إظملى :سم٤مًمِمٝم٤مدشملم واًمّم ة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ،وعم٤م ل ذيمله٤م -
وذًمؽ ٌٓمؾ شمٚمؽ اًمهللقمقى -وم سمهلل ُمـ طمؾ وهق دقمقى أن ا  ىمهلل ذيمله٤م ،وًمٙمـ اًمّمح٤مسم٦م شمآُملوا
قمٚمٞمٝم٤م وطمذومقه٤م.
صمؿ أوردوا هذه اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م واًميل ٓ قم ىم٦م هل٤م سم٤ميُم٤مُم٦م أص ًً ،مٙمـ آومؽماء ًمٞمس ًمف
طمهللود.

ثوكقوًِ :ل َ ل ْ ذيمل ذًمؽ اًمٜم٘مص أطمهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهؿ ُ ٘مهللَّ رون سم٠ميمريل ُمـ قمنمة هٓف صح٤ميب وىمهلل
ؾمٛمٕمقا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمـ رؾمقل ا ^؟!
وظم٤مص٦م سمٕمهلل أن أصٌح ظمٚمٞمٗم٦م ٓ خي٤مف
ثوفثوًِ :ل َ ل ْ ذيمل ذًمؽ اًمٜم٘مص قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
أطمهلل ًا؟!
إن ؾمٙمقشمف قمغم حتل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وهق ٟم٤ما٥م – يمام شمزقمٛمقن -قمـ رؾمقل ا ^ سم٠مُمل ا

 ىمٌؾ ظم وميف وأصمٜم٤مء ظم وميف نميمف ذم اعمًئقًمٞم٦م.
واقمي٘م٤مد أٟمف ؾمٙم٧م قمغم ذًمؽ اجللم ىمٌؾ وسمٕمهلل ظم وميف وم٢مٟمف ـمٕمـ ذم د ٜمف ،وطم٤مؿم٤مه

أن

ًٙم٧م ًمق طمهللث رء ُمـ ذًمؽ.
رابعوً :يمٞمػ قملف إاٛم٦م ذًمؽ وهؿ ل ِم٤مههللوا اًميٜمدز ؾ ،ول ًٛمٕمقا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمـ اًمٜمٌل
^.
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وردت ذم أُمقر أظملى ٓ قم ىم٦م هل٤م

سم٤ميُم٤مُم٦م ،وؾمٞم٤مىمٝم٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م هللل قمغم ذًمؽ ،وومٞمام كم سمٞم٤من ًمذًمؽ:
 -1ؿقفف تعوػ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ [إظراف.]172:
أ) هذه أ ٦م شميحهللث قمـ أظمذ اًمٕمٝمهلل قمغم اًمٌنم ٦م ُمـ قمٝمهلل هدم

إمم هظمل إٟمً٤من ٔمٝمل قمغم

إرض ،سمهللًٓم٦م ىمقل ا شمٕم٤مممُ( :مـ سمٜمل هدم) وسمٜمق هدم يمؾ ُمـ وًمهلل ُمـ ذر يف ،ومٙمٞمػ ختيزل هٜم٤م
ًميٙمقن ذم اعمًٚمٛملم وم٘مط ،إذ شمزقمؿ اًملوا ٦م أن ا  أظمذ اًمٕمٝمهلل قمغم اعمًٚمٛملم ذم« :قمكمش.
ب) صمؿ ُمـ هؿ اعم١مُمٜمقن اًمذ ـ( :قمكم) أُمػمهؿ ،هؾ يمؾ اعم١مُمٜملم ُمـ هدم إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م أم ُمـ
هُمـ ُمـ إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م؟!
وم٢من ىمٞمؾ :إٟمف أُمػم يمؾ اعم١مُمٜملم ُمـ هدم إمم هظمل اًمهللهل ،ومٙمٞمػ ٙمقن أُمػم ًا عمـ ظمٚمؼ ىمٌٚمف وُم٤مت
ول له أو ل خيٚمؼ سمٕمهلل وًمـ ٙمقن ًمف قمٚمٞمف وٓ ٦م؟!
وإن ىمٞمؾ :سمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم ُمـ هذه إُم٦م وم٘مط ،ومام قم ىم٦م إُمؿ اعم٤موٞم٦م هبذا اًمٕمٝمهلل إذن؟!
ج) ويمٞمػ ١مظمذ اًمٕمٝمهلل ُٕمػم اعم١مُمٜملم وهق ل ٙمٚمػ سمهلل ـ ضمهلل هلل وٓ رؾم٤مًم٦م ضمهلل هللة ،و ؽمك أظمذ
اًمٕمٝمهلل ًمألٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ اًمذ ـ لؾمٚمقن إًمٞمٝمؿ سمهلل ـ ضمهلل هلل ويمي٤مب ضمهلل هلل ،و ؽمشم٥م قمغم اي امن هبؿ أو
قمهللُمف يمٗمل وإ امن وضمٜم٦م وٟم٤مر؟!
 -2ؿقفف تعوػ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ [اًمٌ٘ملة.]31:
هذه أ ٦م شميحهللث قمـ يمٗمل أهؾ اًمٙمي٤مب سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًملؾمقل ^ ،وهق اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ
اي امن سمف ،ومٙمٞمػ شمّمٌح ذم اي امن سمٕمكم

؟!

ومٝمؿ ل ١مُمٜمقا أص ً سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ وٓ سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وايُم٤مُم٦م وملع قمـ اي امن سم٤مًمٜمٌقة ،وم
ٓمٚم٥م ُمـ اًمِمخص أن ١مُمـ سم٤ميُم٤مم – إن وضمهلل -ىمٌؾ اي امن سم٤مًمٜمٌل اًمذي هق إصؾ.
 -3ؿقفف تعوػ:

ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ [افبؼرة.]23:
أ ٦م شميحهللث قمـ شم٠م ٞمهلل ا ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ سمهللًمٞمؾ ريٌ٧م صح٦م ٟمٌقشمف وهق اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ،
واعمنميمقن ىمهلل أٟمٙملوا دًٓم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمغم ٟمٌقشمف ^ ،وم٘مهلل ضملت ؾمٜم٦م ا ؾمٌح٤مٟمف أن ١م هلل إٟمٌٞم٤مء
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واًملؾمؾ سمآ ٤مت شمّمهللق دقمقاهؿ اًمٜمٌقة.
وىمهلل ضمٕمؾ ا  اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ه ٦م شمّمهللق دقمقى ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ اًملؾم٤مًم٦م ،وشميحهللى اعمٕم٤مرولم
ًمف أن ٠مشمقا سمٛمريٚمٝم٤م ،صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف قمـ قمهللم ومٕمٚمٝمؿ وقمـ قمجزهؿ أن ٗمٕمٚمقا.
صمؿ ُم٤م قم ىم٦م ايشمٞم٤من سمًقرة ُمـ ُمريٚمف سم٢مُم٤مُم٦م قمكم؟!
وهؾ قمكم ضم٤مء سمًقرة طميك ٠مشمقا هؿ سمًقرة يمام ومٕمؾ قمكم ًمٞمٜم٘مْمقا ايُم٤مُم٦م؟!
أم ٠مشمقا سمًقرة ُمـ ُمريؾ اًمٜمٌل ^ ًمٞمٜم٘مْمقا إُم٤مُم٦م قمكم ،وم٤مًميحهللي ُمع ُمنميملم ل ١مُمٜمقا أص ً ٓ
سم٤مًم٘ملهن وٓ سم٤مًملؾمقل ^ ومام قم ىم٦م ايُم٤مم هٜم٤م؟!
وًمٙمـ اعم١ماُملة ٓ هيٛمٝمد٤م وضمدقد اًميٜمد٤مىمض ،ومٝمدؿ ىمدلروا أن َ ٙمْدذسمقا صمدؿ َ ٙمْدذسمقا صمدؿ َ ٙمْدذسمقا طميدك
ُ ّمهللَّ ىمقا .وًمٙمـ ا  أطمٌط ُمٙملهؿ وومْمح يمٞمهللهؿ.
-4ؿقفف :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸

[اًمٜمحؾ]11:

أ ٦م شميحهللث قمـ ُمقىمػ اعمنميملم ُمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ذم ىمقهلؿ( :أؾم٤مـمػم إوًملم) طمٞم٨م
وصٗمقا اًم٘ملهن سم٠مٟمف ىمّمص إوًملم اًمٌ٤مـمٚم٦م وذًمؽ ٕٟمف يمريػم ُم٤م قرد ىمّمص اعم٤مولم.
ومام قم ىم٦م قمكم

سم٘مّمص إوًملم؟ وهؾ ٛمٙمـ أن ٘مقل اعمنميمقن أو همػمهؿ :إن ذيمل قمكم

ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هق ىمّمص إوًملم؟!
 -5ؿقفف تعوػ:

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ [اًمٜمً٤مء.]19:
ا  هللقمق أهؾ اًمٙمي٤مب أن ١مُمٜمقا سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اعمٜمزل قمغم اًمٜمٌل حمٛمهلل ^ ،ومٝمؿ ل ١مُمٜمقا ٓ
سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ سم٤مًمٜمٌل ^ ،ومٙمٞمػ ُ هللقمقن ًمم امن سمٛمـ خيٚمػ اًمٜمٌل ^ ً -مق يم٤من صحٞمح ً٤م -ىمٌؾ
أن ١مُمٜمقا اسميهللا ًء سم٤مًمٜمٌل ^ وسم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف؟!
 -6ؿقفف تعوػ:

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴

ﯖ [اًمٜمً٤مء.]91:
وردت هذه أ ٦م ذم ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب اعمٜم٤موم٘ملم اًمذ ـ هذوا ا  ورؾمقًمف ^ ،وىمهلل وميح هلؿ سم٤مب
اًميقسم٦م سم٠مهنؿ ًمق ضم٤مءوا إمم رؾمقل ا ^ ُمٕميذر ـ واؾميٖمٗمل هلؿ اًملؾمقل اًمذي هذوه وم٢من ا ٘ مٌؾ
اؾميٖمٗم٤مرهؿ وشمقسميٝمؿ.

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

158

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟ

ىم٤مل ا شمٕم٤ممم:

ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
[اًمٜمً٤مء.]99 -91:
ؾمٞم٤مق أ ٤مت ذم ىمْمٞم٦م اًمٜمٗم٤مق ،ومٚمامذا ٠مشمقن قمٚمٞم ً٤م ٤م شملى وإُمل خيص اًمٜمٌل ^ ،صمؿ إذا ضم٤مءوا
قمٚمٞم ً٤م ُم٤مذا ٘مقًمقن ًمف؟!
أ ٤مت شمذيمل أن إشمٞم٤مهنؿ ًملؾمقل ا ^ ًمٙمل ٕميذروا قمـ صهللودهؿ و ًيٖمٗمل هلؿ اًمٜمٌل ^ إذ
ىمهلل أؾم٤مءوا إًمٞمف سم٢مقملاوٝمؿ وصهللودهؿ قمٜمف ،وم٢مىمح٤مم قمكم

 -7ؿقفف تعوػ:

ذم أ ٦م واوح اًمٌٓم ن.

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

[ادوئدة.]67:
هذه أ ٦م شم٠مُمل اًمٜمٌل ^ أن ٌٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمف ،واعمٜمدزل إًمٞمف ىملهن يمل ؿ ،ومٝمؾ هٜم٤مك ىملهن س ح
ذم قمكم أٟمزًمف ا  إمم اًمٜمٌل ^ ومٚمؿ ٌٚمٖمف وم٠مُمل سميٌٚمٞمٖمف؟
وسمٕمهلل أن أُمل سم٤ميسم غ ومام هق اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي شم ه ذم قمكم

؟!

إذ ٓ ٗمٝمؿ ُمـ يمٚمٛم٦م« :أٟمزل إًمٞمؽش همػم ذًمؽ ،واًمّمحٞمح أن اعمٓمٚمقب إسم همف هق ىملهن أٟمزًمف ا
 ذم أهؾ اًمٙمي٤مب ،إذ أ ٦م وردت وٛمـ ؾمٞم٤مق ظمٓم٤مب أهؾ اًمٙمي٤مب.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
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ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ .
وم٤مٓرشمٌ٤مط ذم اًمًٞم٤مق سملم أ ٤مت واوح ،وم٤م  يحهللث قمـ أهؾ اًمٙمي٤مب صمؿ أُمل اًمٜمٌل ^
سم٠من ٌٚمٖمٝمؿ ُم٤م أٟمزًمف  ومٞمٝمؿ قمغم وضمف اخلّمقص ،ومٌٕمهلل أن أُمله سم٤مًمٌ غ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ وم٠مُمله سم٤مًمٌ غ صمؿ يم٠من اًمٜمٌل ^ ىم٤ملُ :م٤مذا أسمٚمغ
٤م رب؟؟ ىم٤مل ا  :ﮖ ﮗ ﮘ وم٤مًمًٞم٤مق واوح وٓ حييٛمؾ هذه اًمي٠مو ت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م!!
وٟمزع أ ٦م ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م إظم ل سمٙمي٤مب ا  إٓ سمهللًمٞمؾ ىم٤مـمع ،وٓ دًمٞمؾ هٜم٤م ىم٤مـمع ،ومٙمٞمػ
واًمهللقمقى ًمٞمً٧م ذم شمٗمًػم أ ٦م وإٟمام هق اهت٤مم ًمٚم٘مل هن اًمٙمل ؿ سم٠مٟمف ىمهلل أؾم٘مط ُمٜمف يمٚمٛم٦م أو أدظمؾ ومٞمف
يمٚمٛم٦م؟!
 -8ؿقفف تعوػ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [ضف.]115:
أ ٦م شميحهللث قمـ قمٝمهلل ا ٔ دم

اًمذي يْمٛمـ إظمٌ٤مره سمٕمهللاوة إسمٚمٞمس ًمف وًمزوضمف وحتذ له

ُمـ ـم٤مقميف ،وضم٤مء ذًمؽ سمٕمهلل هذه أ ٦م ُمٌ٤مذة ،ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ [ـمف9 :

9-

].

واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمكمء سمذيمل ىمّم٦م إسمٚمٞمس ُمع هدم
ا ٔ دم ُمـ قمهللوه ،ومٝمذا هق قمٝمهلل ا  قمغم ٟمٌٞمف هدم
أُم٤م اًمٙمٚمامت اًميل ذم حمٛمهلل ^ وقمكم ووم٤مـمٛم٦م..

 ،وُم٤م أفمٝمله إسمٚمٞمس ُمـ قمهللاوة هدم ،وحتذ ل
.
وإاٛم٦م ُمـ ذر يٝمام ومام قم ىم٦م هدم هب٤م؟!

وم٢مهنؿ ل ٕمٞمِمقا ذم قمٍمه ،ول ٕمش هق ذم قمٍمهؿ ،وم٠مي يمٚمامت ٕمٝمهلل هب٤م إًمٞمف ومٞمٝمؿ؟!
يم م ٓ ُمٕمٜمك ًمف؟!
ودقمقى أهن٤م هٙمذا أٟمزًم٧م وهل ًمٞمً٧م ذم يمي٤مب ا  ـمٕمـ ذم طمٗمظ ا ً مٙمي٤مسمف ،وٓ طم٤مضم٦م
ًمٚملد اًميٗمّمٞمكم إٓ ي ٘م٤مظ اًمٕم٘مؾ اعمخهللر ًمٞمًيٞم٘مظ ،وًمٞمحذر ُمريؾ هذا اًمٙم م اعمٗمؽمى قمغم ا  وقمغم
رؾمقًمف ^ وقمغم هل اًمٌٞم٧م

.
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
[هل قمٛملان1:

].

أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م شميحهللث قمـ ومْمؾ هذه إُم٦م اعمٌ٤مريم٦م واًميل رضمح٧م سمٙمؾ إُمؿ سمٗمْمؾ ا
ؾمٌح٤مٟمف ورقم٤م يف هل٤م.
وا ؾمٌح٤مٟمف ذيمل ومْمٚمٝم٤م وأٟمف هق اًمذي أظملضمٝم٤م ،إذ ل ختلج سمٜمٗمًٝم٤م ،صمؿ ذيمل ؾمٌح٤مٟمف صٗم٤مهت٤م،
وم٘م٤مل :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ [هل قمٛملان1:

].

وهذان وصٗم٤من ضمٚمٞم ن ىمهلل متري ذم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمٜمذ فمٝملت ذم اًمقضمقد إمم اًمٞمقم .وأُم٤م دقمقى
أهن٤م ٟمزًم٧م ذم إاٛم٦م ،وم٠م ـ هذان اًمنمـم٤من ذم إاٛم٦م اًمذ ـ زقمٛمقهؿ سمٕمهلل احلًلم إمم هن٤م يٝمؿ؟
أًمٞمس اًمِمٞمٕم٦م زقمٛمقن أن أاٛم٦م هل اًمٌٞم٧م ىمهلل قم٤مؿمقا ُم٘مٝمقر ـ ُمٖمٚمقسملم اؾميخهللُمقا اًمي٘مٞم٦م ذم ؾم٤مال
طمٞم٤مهتؿ ول ًيٓمٞمٕمقا أن ٗميقا سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٔم٤مهلة ومٙمٞمػ سمهللومع اعمٜمٙمل..؟!
صمؿ أي ُمٜمٙمل أقمٔمؿ ُمـ اهميّم٤مب ايُم٤مُم٦م – يمام زقمٛمقا – وم٠م ـ ُمـ أاٛميٝمؿ ُمـ أٟمٙمل ذًمؽ اعمٜمٙمل
وضم٤مهل سمف وشمٕملض ًمألذى ذم ؾمٌٞمٚمف؟!
إذ ًا ..يمٞمػ ٘م٤مل :إن أ ٦م ومٞمٝمؿ ول قضمهلل ومٞمٝمؿ هذان اًمنمـم٤من إؾم٤مؾمٞم٤من طمً٥م روا ٤مت
اًمِمٞمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م.
ثؿ ؿقفف« :خر أمي تؼتؾقن أمر ادممـغ...ش.
أوًٓ :ل شم٘ميؾ إُم٦م قمٚمٞم ً٤م

وإٟمام اًمذي ىميٚمف وملد واطمهلل ُمـ اعمٜميًٌلم ًمألُم٦م ،وإًمّم٤مق ومٕمٚمف

سمٙم٤مُمؾ إُم٦م ضمقر وفمٚمؿ؛ سمؾ يمذب واومؽماء.
ومٝمؾ إُم٦م شمقاـم٠مت قمغم ىميؾ قمكم

؟!

أًمٞمس اًمذي ىميٚمف ؿمخص واطمهلل اؾميٌ٤مح ىميؾ قمكم

؟!

صمؿ أل ُ ٘ميؾ ىمٌٚمف اخلٚمٞمٗمي٤من قمٛمل وقمريامن؟!
إن ىميٚمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م يم٤من ُم١ماُملة قمغم إُم٦م وقمغم د ٜمٝم٤م؛ إذ عم٤م وميح اعمًٚمٛمقن إرض وطمٓمٛمقا دول
اًمٙمٗمل وقمجز أقمهللاء اًمهلل ـ قمـ ُمقاضمٝم٦م إُم٦م جل٠موا إمم ىميؾ رُمقزه٤م ًمٞمْمٕمٗمقه٤م.
وأُم٤م ىميؾ احلًـ
إظمٌ٤مر اًمٙم٤مذسم٦م.

وميٚمؽ دقمقى ذيملهت٤م يمي٥م اًميقار ل اًميل حتٛمؾ ذم صمٜم٤م ٤مه٤م يمريػم ًا ُمـ
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( :وأُم٤م ُمـ ىميؾ احلًلم أو أقم٤من قمغم ىميٚمف أو ريض سمذًمؽ ،ومٕمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م ا

واعم اٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم ٓ ٘مٌؾ ا ُمٜمف سوم ً٤م وٓ قمهللٓ ً)( ).
وىم٤مل ذم ُمقـمـ هظمل( :وايسغ

 -وفعـ مـ ؿتؾف وريض بؼتؾف  -ؿتؾ يقم ظوصقراء ظوم

واحد وشتغ)( ).
وذيمل

أـرمف ار تعوػ بوفشفودة دم

أن ا  ىمهلل أيملُمف سم٤مًمِمٝم٤مدة ،وم٘م٤مل( :وايسغ

هذا افققم ،وأهون بذفؽ مـ ؿتؾف أو أظون ظذ ؿتؾف أو ريض بؼتؾف ،وفف أشقة حسـي بؿـ شبؼف مـ
افشفداء ،ؾنكف وأخقه شقدا صبوب أهؾ اجلـي)( ).
ومٙمٞمػ ٜمً٥م ًمألُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م أهن٤م ىميٚميف وإُم٦م ومٞمٝمؿ هل اًمٌٞم٧م يمذًمؽ؟!
صمؿ ٟمحـ ٟمٕمي٘مهلل أن ىميٚمف ذًمؽ أوصٚمف إمم اجلٜم٦م ،وُم٤م وم٤مشمف ُمـ اًمهللٟمٞم٤م وم

ُ يحن قمٚمٞمف ،واعمًٚمٛمقن

ًٕمقن إمم اًمِمٝم٤مدة وُمـ وم٤مز هب٤م وم ُحيزن قمٚمٞمف سمؾ هيٜم٠م هب٤م.
وأُم٤م اًمذ ـ ىميٚمقا احلًلم ومٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ اًمذ ـ دقمقه ًمٞمٜمٍموه صمؿ ظمذًمقه وىميٚمقه سمِمٝم٤مدة
احلًلم

ٟمٗمًف.

وم٘مهلل روت يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م هذه اًمِمٝم٤مدة ُمـ احلًلم

 ،وومٞمٝم٤م ىمقًمف( :اًمٚمٝمؿ إن ُميٕميٝمؿ

إمم طملم ومٗملىمٝمؿ وملىم ً٤م ،واضمٕمٚمٝمؿ ـملااؼ ىمهللد ًا ،وٓ شملض اًمقٓة قمٜمٝمؿ أسمهلل ًا ،وم٢مهنؿ دقمقٟم٤م ًمٞمٜمٍموٟم٤م صمؿ
قمهللوا قمٚمٞمٜم٤م وم٘ميٚمقٟم٤م)( ).

ومٙمٞمػ شميٝمؿ إُم٦م وص٤مطم٥م احلؼ يٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م؟!
وعم٤مذا ٚمٓمؿ اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقم وضمقهٝمؿ وأسمهللاهنؿ؟!
أًمٞمس ٕهنؿ ل هللون أن ُ ٙمٗملوا قمـ أؾم ومٝمؿ اًمذ ـ ىميٚمقا احلًلم؟!

( ) جمٛمقع اًمٗمي٤موى (.)119/1
( )1جمٛمقع اًمٗمي٤موى (.)919/1
( )9جمٛمقع اًمٗمي٤موى (/1
()1ايرؿمدد٤مد ًمٚمٛمٗمٞمددهلل (/1
(

.)991/

.)9
) ،إقمدد م اًمددقرى ًمٚمٓمددؼمد (  ،)19/آٟميّمدد٤مر ( ،)199/3ذح إطم٘مدد٤مق احلددؼ
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ [آل

ظؿران.]128:
هذه أ ٦م ٟمزًم٧م ذم دقم٤مء اًمٜمٌل ^ قمغم ُمنميمل ىمل ش ،ومٜمٝم٤مه ا  قمـ ذًمؽ وأظمؼمه أن أُملهؿ
إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف.
ومام قم ىم٦م هل حمٛمهلل هٜم٤م واًم٘مقم ل ١مُمٜمقا سمٕمهلل ،وم٠م ـ فمٚمؿ هل حمٛمهلل وهل حمٛمهلل اعم٘مّمقدون هبذه أ ٦م
ذم اًملوا ٦م ل قضمهللوا إٓ سمٕمهلل هجلة اًمٜمٌل ^ إمم اعمهلل ٜم٦م .ومٛمـ ُمـ ه١مٓء اعمخ٤مـمٌلم ُمـ ُمنميمل ىمل ش
ٚمؿ هل حمٛمهلل؟!
َفم َ
ُمل ُمٕمٜم٤م ذم طمٗمظ ا ً مٙمي٤مسمف،
صمؿ ىمقل اًملوا ٦م« :ومحذومقا..ش يم م ْم٤مد يم م ا  اًمذي َّ
و ٙمٗمل ُمٕملوم٦م ذًمؽ ذم إسمٓم٤مل هذا اًم٘مقل اًمٌ٤مـمؾ.
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ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷

[افـسوء.]168:
هذه أ ٦م اٟمي٘مّم٧م اًملوا ٦م ُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م وزادت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م.
اٟمي٘مّم٧م يمٚمٛم٦م« :يمٗملواش وزادت ومٞمٝم٤م« :هل حمٛمهللش.
وًمٗمٔمٝم٤م ذم اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م ُم٤م كم« :إن اًمذ ـ يمٗملوا وفمٚمٛمقا...ش.
وؾمٌ٥م آٟمي٘م٤مص طميك خيٗمك اعملاد سم٤مٔ ٦م ،إذ أ ٦م شميحهللث قمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذ ـ ل ٘مٌٚمقا ايؾم م
أص ً صمؿ أو٤مومقا إًمٞمٝم٤م فمٚمؿ هل حمٛمهلل^.
ًمٙم َّـ اعميآُمل ـ طمذومقا يمٚمٛم٦م« :يمٗملواش ًمييٗمؼ أ ٦م ُمع ُملادهؿ ،ومٞمٙمقن اعمخ٤مـم٥م هب٤م هؿ
اعمًٚمٛمقن اًمذ ـ زقمٛم٧م اًملوا ٦م أهنؿ اٟمي٘مّمقا هل حمٛمهلل.
واًملوا ٦م شميحهللث قمـ طمهللوث« :فمٚمؿ ٔل حمٛمهللش ىمٌؾ ٟمزول أ ٦م ،إذ اًمٚمٗمظ« :إن اًمذ ـ
فمٚمٛمقا...ش ٕمٜمل :ىمهلل وىمع اًمٔمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ ٟمزول أ ٦م.
وًمٙمـ ل ٔمٝمل اٟمي٘م٤مص ايُم٤مُم٦م طمً٥م زقمٛمٙمؿ إٓ سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^.
ومام هق اًمٔمٚمؿ اًمذي وىمع ىمٌؾ ذًمؽ؟!
صمؿ هذه أ ٦م ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل ا ^ أول ُم٤م ٟمزًم٧م ِ
ومٚم َؿ ل ٜميٍم عمـ فمٚمؿ هل حمٛمهلل إن يم٤من ىمهلل
وىمع ذم طمٞم٤مشمف؟!
وًمق يم٤من اعملاد سم٤مًمٔمٚمؿ اًمٔمٚمؿ ذم اعمًي٘مٌؾ ًم٘م٤مًم٧م أ ٦م« :إن اًمذ ـ ؾمٞمٜمي٘مّمقن هل حمٛمهلل..ش.
وًمٙم َّـ اعميآُمل ـ ل ٘مقًمقا ذًمؽ؛ ًمٙمريلة اعمٗملدات اًميل ؾمٞمْمٞمٗمقهن٤م ،ومٞم١مدي ذًمؽ إمم هقم٦م
اٟمٙمِم٤مف أُملهؿ ،وإٟمام ٙميٗمقن سمقوع يمٚمٛم٦م أو ٟمحقه٤م طميك ٓ ريػموا اعمًٚمٛملم.
 -12ؿقفف تعوػ:
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ﭰ [إٟمٗم٤مل.]19:
أ ٦م شميحهللث قمـ إُم٤مٟم٤مت اًميل هل مجع أُم٤مٟم٦م وهل ُم٤م ١ممتـ اعملء قمٚمٞمف ُمـ إُمقال وإقملاض
وإهار ،ومام قم ىم٦م هل اًمٌٞم٧م هٜم٤م؟!
هؾ هؿ أُم٤مٟم٦م؟!
وُمـ اًمذي اايٛمٜمٝمؿ؟!
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وقمٜمهلل ُمـ؟!
إن إُم٤مٟم٦م ممٚمقيم٦م حمٙمقُم٦م سمٞمهلل اعم١ممتـ قمٚمٞمٝم٤م ،وآصمٜم٤م قمنم ٦م زقمٛمقن أن هل اًمٌٞم٧م هؿ أاٛم٦م ظمٚمٗم٤مء
ىم٤مدة ،واًمقص٤م ٦م ٓ شمٙمقن سم٤مًم٘م٤مدة وإٟمام شمٙمقن سم٤مًمِمٕمقب سم٠من ؽمومؼ هبؿ اًم٘م٤مدة؛ إذ اًمِمٕمقب أُم٤مٟم٦م جي٥م
اًم٘مٞم٤مم سمح٘مٝم٤م.
هذه مجٚم٦م ُمـ أ ٤مت اًميل ُاقميهللي قمٚمٞمٝم٤م سمهللقمقى اًمٜم٘مص ًمٜمٍمة ايُم٤مُم٦م وًمق هبهللم أصؾ اًمهلل ـ
وهق اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًم٘مٓمع صٚم٦م إُم٦م سمف .وًمٙمـ ا  طمٗمظ يمي٤مسمف وٟمٍم د ٜمف وأقم ه ذم اًمٕم٤معملم ،وه٤م
هق اًمٞمقم فم٤مهل ُمٜمّمقر يٕمٌهلل سمف أيمريل ُمـ ُمٚمٞم٤مر ُمًٚمؿ ،وىمهلل ىملأه اعمٚمٞم٤مرات ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٜمذ أٟمزل يمام
أٟمزل ول دملطمف  -و احلٛمهلل  -هذه اًمهللقم٤موى اًمٌ٤مـمٚم٦م.
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املطمب السابع
دعٕ ٝحرف أمسا ٞوػسكني ٔوٍافكني وَ الكسآُ الكسٖي
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :أٟمزل ا ذم اًم٘ملهن ؾمٌٕم٦م سم٠مؾماماٝمؿ ،ومٛمح٧م ىمل ش ؾمي٦م

وشمليمقا أسم٤م هل٥مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :ؾمقرة إطمزاب ومٞمٝم٤م ومْم٤ماح اًملضم٤مل واًمٜمً٤مء ُمـ ىمل ش
وهمػمهؿ٤ ،م اسمـ ؾمٜم٤من -أي :اًملاوي– إن ؾمقرة إطمزاب ومْمح٧م ٟمً٤مء ىمل ش ُمـ اًمٕملب ،ويم٤مٟم٧م
أـمقل ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘ملة؛ ًمٙمـ ٟم٘مّمقه٤م وطملومقه٤مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ذم اًم٘ملهن ُم٤م ُم٣م ،وُم٤م حيهللث ،وُم٤م هق يم٤ماـ ،يم٤مٟم٧م ومٞمف
أؾمامء اًملضم٤مل وم٠مًم٘مٞم٧م...ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أمحهلل سمـ حمٛمهلل سمـ أيب ٟمٍم أٟمف ىم٤مل« :دومع إزم أسمق احلًـ

ُمّمحٗم ً٤م وىم٤ملٓ :

شمٜمٔمل ومٞمف .ومٗميحيف وىملأت ومٞمف( :ل ٙمـ اًمذ ـ يمٗملوا) ،ومقضمهللت ومٞمف ؾمٌٕملم رضم ً ُمـ ىمل ش سم٠مؾماماٝمؿ
وأؾمامء هسم٤ماٝمؿ ،ومٌٕم٨م إ ّزم أن اسمٕم٨م إ ّزم سم٤معمّمحػش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝحرف أمسا ٞوػسكني ٔوٍافكني وَ الكسآُ الكسٖي:

هذه طمٚم٘م٦م ضمهلل هللة ُمـ طمٚم٘م٤مت اعم١ماُملة قمغم يمي٤مب ا  وقمغم أصح٤مب رؾمقل ا ^ ،وم٘مهلل

اؿميٛمٚم٧م هذه اًملوا ٤مت قمغم قمهللة أُمقر:
إمر إول :أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يم٤من ومٞمف أؾمامء ُمنميملم وُمٜم٤موم٘ملم صمؿ طمذوم٧م.

( ) سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)91/13اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل ( ،)999/1اًميحل ددل اًمٓمدد٤مود (ص ،)919:ـملااددػ اعم٘مدد٤مل
( ُ ،)913/مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (.)199/ 9
( )1صمقاب إقمامل (ص ،) 1:سمح٤مر إٟمقار ( ،)91/13( )199/99ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ،) 19/ 9اًميٗمًػم
اًمّم٤مذم ( ،)113/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)199/1
( )9شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،) 9 ، 1/واٟمٔمل :وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،) 19/ 1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،)1 9:سمح٤مر إٟمقار
( ،)39 ،39 ،99/13ضمدد٤مُمع أطم٤مد ددد٨م اًمِمدددٞمٕم٦م (  ،) 91/شمٗمًدددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمدددلم ( ،) 1/1اًميٗمًدددػم اًمّمددد٤مذم
( .)1 /
( )1اًمٙم٤مذم ( ،)19 /1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)911/9آٟميّم٤مر ًمٚمٕم٤مُمكم (.)919/9
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وٟمحـ ٟمً٠مل :هؾ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٟمزل يسم همف ًمٚمٜم٤مس أم يظمٗم٤ماف؟
وم٢من يم٤من ىمهلل سمٚمٖمف اًمٜمٌل ^ ،ومٙمٞمػ ٛمٙمـ أن ختٗمك إؾمامء اًميل ىمهلل يم٤مٟم٧م ومٞمف واًم٘ملهن ىمهلل ىملأه
وؾمٛمٕمف هٓف اًمّمح٤مسم٦م ،وإن ل ٙمـ اًملؾمقل ^ ىمهلل سمٚمٖمف ومٝمذا اهت٤مم ًمٚملؾمقل ^ سم٠مٟمف ل ٌٚمغ،
وطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ ^.
إمر افثوين :هؾ يمِمػ اًمٜمٌل ^ أُملهؿ وأىمّم٤مهؿ أم ؾمؽمهؿ وأسم٘م٤مهؿ؟
وم٢من يم٤من يمِمػ أُملهؿ وم٠م ـ إدًم٦م ،وإن ل ٙمِمػ أُملهؿ وأسم٘م٤مهؿ سمجقاره جي٤مًمًقٟمف و ٖمزون
ُمٕمف ،طميك متٙمٜمقا سمٕمهلل ذًمؽ ُمـ رىم٤مب إُم٦م سمًٌ٥م ىملهبؿ ُمـ اًمٜمٌل ^ وإدٟم٤ماف هلؿ ،ومٝمق اًمذي شمًٌ٥م
ذم يمؾ ُم٤م طمهللث ُمٜمٝمؿ!! وطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ ^.
وإن يم٤من ؾمؽمهؿ ومٙمٞمػ ًؽم ُمـ ىمهلل ومْمحف ا .
إمر افثوفٌ :إذا يم٤من اخلٚمٗم٤مء ىمهلل طمذومقا أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم ،ومٛمـ أ ـ قمٚمؿ أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م شمٚمؽ
إؾمامء؟!
وم٢من زقمٛمقا أن ذًمؽ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي أظمٗم٤مه قمكم؛ إذ ًا قمكم

هق اًمًٌ٥م ذم إظمٗم٤مء هذه

إؾمامء اًميل أوٚم٧م إُم٦م طمً٥م زقمؿ اًملوا ٤مت ،وإن ل ٘مقًمقا :إهنؿ قمٚمٛمقه ُمـ ذًمؽ اًمٙمي٤مب وم سمهلل
سم٠من زقمٛمقا أٟمف قطمك إًمٞمٝمؿ ،وهذا يمٗمل هبذا اًمهلل ـ اًمذي أظمؼم سمخيؿ اًمٜمٌقة واٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل.
إمر افرابع :اًملوا ٤مت ٜم٘مض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ،ومٗمل سمٕمْمٝم٤م أن اعمحذوف ؾمي٦م ،وذم سمٕمْمٝم٤م أهنؿ
ؾمٌٕمقن ،وهذا دًمٞمؾ اًمٙمذب.
إمر اخلومس :افؼصي ادـسقبي إػ أيب ايسـ وأن أحد أاحوبف أخذ مـف مصحػوً وؿد هنوه أن
يػتح اعمّمحػ .ومٜم٘مقل :إذا يم٤من هذا اعمّمحػ قمٜمهلل أيب احلًـ ومٛمـ أ ـ أشمك إًمٞمف؟!
أًمٞمس ُمـ قمكم

طمً٥م زقمٛمٝمؿ؟!

إذ ًا :اًميٝمٛم٦م إومم قمغم قمكم اًمذي ىمهلل أظمٗمك هذا اعمّمحػ وشملك اًمٜم٤مس يٕمٌهللون ا 
سمٛمّمحػ حملف.
وإن زقمٛمقا أٟمف ل لصمف ُمـ قمكم ومٛمـ أ ـ أشمك سمف؟!
إمر افسودسُ :م٤م سم٤مل هذا اًمّم٤مطم٥م ًممُم٤مم خي٤مًمػ أواُمل ايُم٤مم و ٗميح اعمّمحػ؟!
أًمٞمس هذا ظمٞم٤مٟم٦م يُم٤مُمف؟!
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صمؿ هؾ قمٚمؿ ايُم٤مم هبذه اخلٞم٤مٟم٦م أم ٓ؟!
وم٢من يم٤من ىمهلل قمٚمؿ ومٙمٞمػ ٘مله قمغم ظمٞم٤مٟميف ًمف؟!
وإن ل ٕمٚمؿ وم٠م ـ دقمقى أن ايُم٤مم ٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن..؟!
إن هذا اًمٙمذب ٓ ًيحؼ اعمٜم٤مىمِم٦م؛ إذ ٙمٗمل ذم إسمٓم٤مًمف أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٙمذسمف ،يمام شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م
أن ا  ىمهلل شمٕمٝمهلل سمحٗمظ يمي٤مسمف ،ومٙمؾ ظمؼم خي٤مًمٗمف ومٝمق يمذب .وًمٙمـ ُمـ سم٤مب إ ٘م٤مظ اعمخهللوقملم
ًمٙمِمػ هذه آومؽماءات اًميل أراد أصح٤مهب٤م ىمٓمع اًمّمٚم٦م سمٙمي٤مب ا .
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝأُ الكسآُ الكاون وع اإلواً
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل « :إن اًم٘ملهن اًمذي ضم٤مء سمف ضمؼماٞمؾ إمم حمٛمهلل ^ ؾمٌٕم٦م قمنم أًمػ

ه ٦مش( ).
وذم روا ٦م« :صمامٟمٞم٦م قمنم أًمػ ه ٦مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ؾم٤مل سمـ ؾمٚمٛم٦م أٟمف ىم٤مل« :ىملأ رضمؾ قمغم أيب قمٌهلل ا

وأٟم٤م أؾميٛمع طملووم ً٤م ُمـ

اًم٘ملهن ًمٞمس قمغم ُم٤م ٘ملؤه٤م اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل أسمق قمٌهلل ا  :يمػ قمـ هذه اًم٘ملاءة ،اىملأ يمام ٘ملأ اًمٜم٤مس طميك
٘مقم اًم٘م٤ماؿ ،وم٢مذا ىم٤مم اًم٘م٤ماؿ ىملأ يمي٤مب ا قمغم طمهللة ،وأظملج اعمّمحػ اًمذي يميٌف قمكم
أظملضمف قمكم

 ،وىم٤مل:

إمم اًمٜم٤مس طملم وملغ ُمٜمف ويميٌف ،وم٘م٤مل هلؿ :هذا يمي٤مب ا  يمام أٟمزًمف ا قمغم حمٛمهلل

^ وهًمف ىمهلل مجٕميف ُمـ اًمٚمقطملم .وم٘م٤مًمقا :هق ذا قمٜمهللٟم٤م ُمّمحػ ضم٤مُمع ومٞمف اًم٘ملهن ٓ ،طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف.
قمكم أن أظمؼميمؿ طملم مجٕميف ًمي٘ملءوهش( ).
وم٘م٤مل :أُم٤م وا ٓ شملوٟمف سمٕمهلل قُمٙمؿ هذا أسمهلل ًا ،إٟمام يم٤من َّ
 )9وٟمًٌقا إمم ضم٤مسمل أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

٘مقلُ« :م٤م ادقمك أطمهلل ُمـ اًمٜم٤مس أٟمف مجع

اًم٘ملهن يمٚمف يمام أٟمزل إٓ يمذاب ،وُم٤م مجٕمف وطمٗمٔمف يمام ٟمزّ ًمف ا شمٕم٤ممم إٓ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
وإاٛم٦م ُمـ سمٕمهللهش( ).
 )1ضم٤مء ذم اًمٙم٤مذم ىمقًمف :سم٤مب «أٟمف ل جيٛمع اًم٘ملهن يمٚمف إٓ إاٛم٦م

وأهنؿ ٕمٚمٛمقن قمٚمٛمف

يمٚمفش( ).
( ) اًمٙم٤مذم ( ،)991/1آقمي٘م٤مدات ذم د ـ ايُم٤مُمٞم٦م (ص ،)19:شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)9 9/شم٤مر ل اًم٘ملهن وقمٚمقُمف
(ص.)193:
( )1يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص.) 19:
( )9اًمٙمد٤مذم ( ،)999/1وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م ( ،) 99/9اًمٗمّمدقل اعمٝمٛمد٦م ذم أصدقل إاٛمد٦م ( ،)9 9/9اًميٗمًدػم اًمّمدد٤مذم
(  ،)11/شمهللو ـ اًم٘ملهن (صُ ) 11:مٜميٝمك اًمهللرا ٦م ( ،)9 9/1أًمػ ؾم١مال وإؿمٙم٤مل ( .)199/
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)111/سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،)1 9:سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)11/13اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم (  ،)11/شمٗمًدػم
ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم ( ،)191/9اًمٌٞمدد٤من ذم شمٗمًددػم اًم٘مددلهن (ص ،)119:إصددقل إصددٚمٞم٦م (ص ،)13:شم٠مو ددؾ أ دد٤مت
(  ،)193/جمٛمققم٦م اًملؾم٤ماؾ (.) 99/1
( )9اًمٙم٤مذم ( .)111/
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الكسآُ الكاون وع اإلواً:
تضؿـً هذه افروايوت ظدة أمقر:

إمر إول :أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي أٟمزًمف ا  قمغم ٟمٌٞمف حمٛمهلل ^ ىمهلل اظميٗمك ،وُمٜمذ ُمقت
اًمٜمٌل ^ واًمٜم٤مس يٕمٌهللون ا  ـمقال هذه اعمهللة سمٙمي٤مب حملف ُمٕمي٘مهلل ـ أٟمف هق اًمذي أٟمزًمف ا 
وا

ِمٝمهلل ذًمؽ و لاه ،ول حي٘مؼ قمٝمهلله سمحٗمٔمف وإٟمام أظمٗم٤مه إاٛم٦م ظمِمٞم٦م اًميحل ػ.
إمر افثوين :أن ا  ل ػ سمٕمٝمهلله سمحٗمظ يمي٤مسمف ،طمٞم٨م ىم٤مم قمكم سم٢مظمٗم٤مء اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ظمِمٞم٦م

اًميحل ػ ،وأسم٘مك اًم٘ملهن اعمحلف سم٠م هللي اًمٜم٤مس ،وٓ ؿمؽ أن هذا اهت٤مم

 سمٕمهللم ىمهللرشمف قمغم طمٗمظ

يمي٤مسمف إٓ إذا أظمٗم٤مه و ٙمٗمل ذم شمٙمذ ٌف شمٕمٝمهلل ا قمزوضمؾ سمحٗمٔمف يمام شم٘مهللم.
إمر افثوفٌ :أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ىمهلل ارشمٙم٥م هذا اخلٓم٠م اًمٕمٔمٞمؿ سم٢مظمٗم٤مء اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ

قمـ اًمٌنم ٦م صمؿ ل خيلضمف هلؿ طميك سمٕمهلل أن أصٌح ىم٤مدر ًا ُميٛمٙمٜم٤م ًوطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ

وًمق أراد

وطم٤مؿم٤مه عم٤م اؾميٓم٤مع سمؾ اًمٌنم ٦م يمٚمٝم٤م ٓ شمًيٓمٞمع إظمٗم٤مء يمي٤مب شمٕمٝمهلل ا  سمحٗمٔمف وطملاؾميف يمام شم٘مهللم.
إمر افرابع :أن اًمِمٞمٕم٦م ًمهللهي٤م ىملهن هظمل همػم هذا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وأن إاٛم٦م خيٗمقٟمف قمـ سم٘مٞم٦م
إُم٦م.
هذه يمٚمٝم٤م اومؽماءات ٓ شمًيحؼ اًمقىمقف قمٜمهلله٤م ًمقٓ أهن٤م ىمهلل رو ٧م وشمهللٟمً٧م هب٤م ُمّمٜمٗم٤مت
اًمِمٞمٕم٦م ،واٟمخهللع هب٤م سمٕمض اعمًٚمٛملم.
ومٝمذا اًمٙمٚمٞمٜمل وهق ُم١مًمػ أهؿ يمي٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م لوي هذه أصم٤مر حت٧م سم٤مب سمٕمٜمقان« :سم٤مب أٟمف ل
جيٛمع اًم٘ملهن يمٚمف إٓ إاٛم٦م

وأهنؿ ٕمٚمٛمقن قمٚمٛمف يمٚمفش يمام شم٘مهللم .وا اعمًئقل أن ٙمِمػ احلؼ

ًمٚمٛمخهللوقملم اًمذ ـ ُمِم٧م قمٚمٞمٝمؿ هذه آومؽماءات.
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املطمب الطادع
املكضد وَ دعٕ ٝالٍكط وَ كتاب اهلل عص ٔجن
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملً « :مقٓ أٟمف ز هلل ذم يمي٤مب ا وٟم٘مص ُمٜمف ُم٤م ظمٗمل طم٘مٜم٤م قمغم ذي

طمج٤م ،وًمق ىمهلل ىم٤مم ىم٤ماٛمٜم٤م ومٜمٓمؼ صهللىمف اًم٘ملهنش( ).
 )1وٟمًٌقا إًمٞمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤ملً« :مق ىملئ اًم٘ملهن يمام أٟمزل ًٕمٗمٞميٜم٤م ومٞمف ُمًٛملمش( ).
 )9وشم٘مهللم ُم٤م ٟمً٥م إمم أيب قمٌهلل ا قمٜمهللُم٤م ىمٞمؾ ًمفً« :مٞمس ذم اًم٘ملهن سمٜمق ه٤مؿمؿ .وم٘م٤مل :حمٞم٧م وا
ومٞمام حملش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜاملكضد وَ دعٕ ٝالٍكط وَ كتاب اهلل عص ٔجن:
هذه اًملوا ٤مت شمٙمِمػ قمـ اعم٘مّمهلل اًمذي أراده اعميآُملون ُمـ اهت٤مم اًم٘ملهن سم٤مًمٜم٘مص.

وهق أن اًمهللقمقى اًميل ادقمقه٤م ذم ايُم٤مُم٦م وأهن٤م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ وأن ُمـ ل ١مُمـ هب٤م ومٝمق
يم٤مومل إمم هظمل شمٚمؽ اًمهللقم٤موى  -وم٢من ذًمؽ ٕمٜمل أن هلذه اًمهللقمقى ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم د ـ ا  ،وذًمؽ
ٕمٜمل أٟمف ٓ سمهلل أن شمذيمل ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمام ذيمل همػمه٤م ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ومام هق اجلقاب؟!
اجلقاب :أهن٤م ىمهلل ذيملت ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وًمٙمـ أقمهللاء هل اًمٌٞم٧م ىمهلل طمذومقه٤م ُمٜمف!!
وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿً :مٙمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ حمٗمقظ سمحٗمظ ا  يمام وقمهلل ؾمٌح٤مٟمف؟!
ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ حمٗمقظ قمٜمهلل إاٛم٦م ٓ ًيٓمٞمع أطمهلل أن ّمؾ إًمٞمف؟!
إذ ًاُ ..م٤م اًمٗم٤ماهللة ذم إٟمزال اًم٘ملهن صمؿ إظمٗم٤ماف وا  أٟمزًمف خي٤مـم٥م اًمٌنم ٦م و ٕمٚمٛمٝم٤م د ٜمٝم٤م؟!
صمؿ يمٞمػ ٌ٘مك هذا اًم٘ملهن اعمحلف سم٠م هللي اًمٜم٤مس ـمقال هذه اعمهللة وهؿ ٕمي٘مهللون أٟمف يمي٤مب ا 
و يٕمٌهللون سمف ا  اقميامد ًا قمغم وقمهلله ؾمٌح٤مٟمف سمحٗمٔمف صمؿ شمٙمقن احل٘مٞم٘م٦م أٟمف ًمٞمس اًمٙمي٤مب اعمحٗمقظ
وأن اًمٙمي٤مب اعمحٗمقظ ىمهلل اظميٗمك ُمع ايُم٤مم اعمخيٗمل؟!

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/13اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)1 /شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( .) 9/
( )1اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م ( ،)93سمحد٤مر إٟمدقار ( ،) 9 ،99/13شمٗمًدػم اًمٕمٞمد٤مر (  ،) 9/اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم ( ،)1 /
شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،) 1/1قمٚمقم اًم٘ملهن (ص.) 1 :
( )9شم٘مهللم.
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املبخح الجاٌ٘
دعـــٕ ٝتأٖٔـــن الكـــسآُ
ادطؾى إول :تلويؾ آيوت دم إئؿي.
ادطؾى افثوين :تلويؾ آيوت دم افصحوبي.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝتأٖٔن آٖات يف األٟىٛ

ل شمٙميػ اًملوا ٤مت سمهللقمقى ٟم٘مص اًم٘ملهن سمؾ اقميهللت اقميهللا ًء هظمل قمغم يمي٤مب ا  سمهللقمقى
شم٠مو ؾ اًمٌ٤مىمل ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمـ ذًمؽ:

املطأل ٛاألٔىل :عسض اآلٖات ٔوا ٔزد فّٗا وَ السٔاٖات:
) شم٠مو ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ 

[اًملمحـ- 9:

.] 1
ىم٤مًمقا( :اعمنمىملم) رؾمقل ا ^ ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
(اعمٖملسملم) احلًـ واحلًلم

(

(

).

).

(ومٌ٠مي هٓء رسمٙمام شمٙمذسم٤من) أسم٤مًمٜمٌل أم سم٤مًمقيص شمٙمذسم٤من( ).
 )1وذم شم٠مو ٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [اًمٗمجل]9- :
ىم٤مًمقا( :واًمٗمجل) ٕمٜمل سمف :اًم٘م٤ماؿ( ،وًمٞم٤مل قمنم) إاٛم٦م ُمـ احلًـ واحلًلم( ،واًمِمٗمع) قمكم سمـ
أيب ـم٤مًم٥م ،ووم٤مـمٛم٦م

.

 )9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ىم٤مًمقا :ىمقًمف (واًميلم واًمز يقن) احلًـ واحلًلمَ ( ،و ُـم ِ
قر ِؾمٞمٜمِلمَ ) قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
 )1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

[اًميلم.]9- :
(

).

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

( ) سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،)919/ 11مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر ( ،)999/9شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل ( ،)911/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم
()99/9( ،) 11/9
( )1شمٗمًػم ٟمقر اًمٞم٘ملم ( ،) 31/9سمحد٤مر إٟمدقار (ُ ،)919/ 11مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر ( ،)999/9شمٗمًدػم اًم٘مٛمدل
( )911/1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (.)99/9( ،) 11/9
( )9اًمٙم٤مذم (  ،)1 9/سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)91/99( ،)93/11مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (  ،) 91/اًميٗمًدػم إصدٗمك
( ،) 111/1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ()99/9( ،) 11/9
( )1اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ( ،)199/91سمح٤مر إٟمقار ( ،) 19/11اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (.)919/9
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       ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﰁ
[اًمٜمقر ]99:أ ٦م.
وم٘مهلل ٟمً٥م اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜمهلله إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم أ ٦مُ(« :مريؾ ٟمقره يمٛمِمٙم٤مة) وم٤مـمٛم٦م
( ،ومٞمٝم٤م ُمّمٌ٤مح) احلًـ( ،اعمّمٌ٤مح ذم زضم٤مضم٦م) احلًلم( ،اًمزضم٤مضم٦م يم٠مهن٤م يمقيم٥م دري) وم٤مـمٛم٦م
يمقيم٥م دري سملم ٟمً٤مء أهؾ اًمهللٟمٞم٤م ( ،قىمهلل ُمـ ؿمجلة ُمٌ٤مريم٦م) إسملاهٞمؿ

( ،ز يقٟم٦م ٓ ذىمٞم٦م وٓ

هملسمٞم٦م) ٓ هيقد ٦م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦مٙ ( ،م٤مد ز يٝم٤م يضء) ٙم٤مد اًمٕمٚمؿ ٜمٗمجل هب٤م (وًمق ل متًًف ٟم٤مر ٟمقر قمغم
ٟمقر) إُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمٕمهلل إُم٤مم( ،هيهللي ا ًمٜمقره ُمـ ِم٤مء) هيهللي ا ًمألاٛم٦م ُمـ ِم٤مء)ش( ).
وىمهلل ٟم٤مىمض حمٛمهلل سم٤مىمل اعمجٚمز هذا اًميٗمًػم وم٘م٤مل(« :ومد(اعمِمٙم٤مة) رؾمقل ا  ،و(اعمّمٌ٤مح)
اًمقيص أو إوصٞم٤مء ،و(اًمزضم٤مضم٦م) وم٤مـمٛم٦م ،و(اًمِمجلة اعمٌ٤مريم٦م) رؾمقل ا ^ ،و(اًمٙمقيم٥م اًمهللري)
اًم٘م٤ماؿ اعمٜمئمل اًمذي ٛمأل إرض قمهللٓ ً،

      

[اًمٜمقر ]99:أي:

ٜمٓمؼ ٟم٤مـمؼ)ش( ).
 )9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       [هل قمٛملان.]9:
ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ىم٤مل:
٤مت) ىمد٤مل :ومد ن وومد ن ( َوم َ٠م َُّمد٤م ا ًَّم ِدذ َـ ِذم ُىم ُٚم ِ
دقهبِ ْؿ زَ ْ دغٌ )
«أُمػم اعم١مُمٜملم
د٤مهب ٌ
وإاٛمد٦مَ ( .و ُأ َظم ُدل ُُمي ََِم ِ َ
أصددددح٤مهبؿ وأهددددؾ وٓ دددديٝمؿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ [هل قمٛملان ]9:ىم٤مل :أُمػم اعم١مُمٜملم وإاٛم٦م

ش( ).

( ) اًمٙم٤مذم ،يمي٤مب احلج٦م ،سم٤مب (أن إاٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمً م ٟمقر ا قمز وضمؾ) (  ،) 39/واٟمٔملُ :مً٤ماؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمل
(ص ،)9 9:سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)911/19( ،) 3/1شمٗمًددػم ومددلات اًمٙمددقذم (ص ،)111:شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم
( ،)911/9هم٤م ٦م اعملام (.)193/9
( )1سمح٤مر إٟمقار ،يمي٤مب اًم٘ملهن ،سم٤مب (ُم٤م ورد ذم أصٜم٤مف ه ٤مت اًم٘ملهن) (.)1 /39
( )9اًمٙمد٤مذم ( ُ ،)1 9/مٜم٤مىمد٥م هل أيب ـم٤مًمد٥م ( ،)919/9سمحدد٤مر إٟمدقار ( ،)111/19شمٗمًدػم اًمٕمٞمدد٤مر ( ،) 91/
شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( .)9 1/
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 )9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ [احلجلات.]9:
٥م إِ ًَمٞمْ ُٙم ُؿ ِ
اي َام َن َوزَ َّ ٜمَ ُف ِذم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ْؿ) ٕمٜمل :أُمػم اعم١مُمٜملمَ ( ،ويم ََّل َه إِ ًَمٞمْ ُٙم ُؿ ا ًْم ُٙم ْٗم َل
ىم٤مًمقا :ىمقًمفَ (« :طمٌَّ َ

قق َوا ًْم ِٕم ّْم َٞم َ
َوا ًْم ُٗم ًُ َ
٤من) ٕمٜمل :إول واًمري٤مين واًمري٤مًم٨مش( ).

 )9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﮨﮩ ﮪﮫ
[قمٌس.]91 - 11:
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمل« :أي قمٚمٛمف اًمذي ٠مظمذه :قمٛمـ ٠مظمذهش( ).
 )1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]1:
ٟمًٌقا إمم إصٌغ سمـ ٟمٌ٤مشم٦م أٟمف ؾم٠مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮁﮂﮃﮄ ﮅ

ﮆ ىم٤مل :اًمقاًمهللان اًمٚمذان أوضم٥م ا هلام اًمِمٙمل مه٤م اًمٚمذان وًمهللا اًمٕمٚمؿ ...ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ [ًم٘مامن٘ ] 9:مقل ذم اًمقصٞم٦م :وشمٕمهللل قمٛمـ أُملت سمٓم٤مقميف وم شمٓمٕمٝمام وٓ شمًٛمع
ىمقهلام( ).
 )3وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ [اعمٚمؽ.]91:
ٟمًٌقا إمم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم « :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

( ) اًمٙم٤مذم (  ،)119/سمح٤مر إٟمدقار (،)999/99( ،)911 ،911/9 ( ،) 9 /91( ،)911/19( ،) 19/11
ُمًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر (  ،)1 9/شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل ( ،)9 3/1اًميٗمًددػم إصددٗمك ( ،) 3/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم
( ،)91/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)19/9
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)91/وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)99/19آظميّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمهلل (ص ،)1:ضم٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)199/
ُمًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر ( ،) 19/1( ،)999/9اًميٗمًددػم إصددٗمك ( ،) 119/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم (،)119/9
( ،)119/9أُمؾ أُمؾ ( .)9/
( )9اًمٙم٤مذم (  ،)111/سمح٤مر إٟمقار ( ،)191/19شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،) 11/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)111/1
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ىم٤مل :إذا هم٤مب قمٜمٙمؿ إُم٤مُمٙمؿ ومٛمـ ٠مشمٞمٙمؿ سم٢مُم٤مم ضمهلل هللش( ).
 ) 1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

[اًمٜمقرٟ .]99:مًٌقا إمم أيب قمٌهلل

ا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ىم٤مل« :هؿ إاٛم٦مش( ).
) وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ [اًميقسم٦م.]99:
ٟمًٌقا إمم ضم٤مسمل اجلٕمٗمل أٟمف ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمل قمـ شم٠مو ؾ ىمقل ا :

ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ىم٤مل :وميٜمٗمس ؾمٞمهللي اًمّمٕمهللاء ،صمؿ ىم٤مل٤ « :م ضم٤مسمل ،أُم٤م اًمًٜم٦م
ومٝمل ضمهللي رؾمقل ا

ؿمٝملا ومٝمق أُمػم اعم١مُمٜملم إزم( ) ،وإمم اسمٜمل ضمٕمٗمل ،واسمٜمف
 ،وؿمٝمقره٤م اصمٜم٤م قمنم ً

ُمقؾمك ،واسمٜمف قمكم ،واسمٜمف حمٛمهلل ،واسمٜمف قمكم ،وإمم اسمٜمف احلًـ ،وإمم اسمٜمف حمٛمهلل اهل٤مدي اعمٝمهللي اصمٜم٤م قمنم
إُم٤م ًُم٤م ...وإرسمٕم٦م احللم اًمذ ـ هؿ اًمهلل ـ اًم٘مٞمؿ أرسمٕم٦مُ ،مٜمٝمؿ خيلضمقن سم٤مؾمؿ واطمهلل :قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم
 ،وقمكم سمـ احلًلم ،وقمكم سمـ ُمقؾمك ،وقمكم سمـ حمٛمهلل ،وم٤ميىملار هب١مٓء هق اًمهلل ـ اًم٘مٞمؿ:

﮻

﮼﮽ ﮾﮿ أي :ىمقًمقا هبؿ مجٞم ًٕم٤م هتيهللواش( ).
 ) 1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

( ) اًمٙمدد٤مذم (  ،)911/يمددامل اًمددهلل ـ ومتدد٤مم اًمٜمٕمٛمدد٦م (ص ،)99 :يميدد٤مب اًمٖمٞمٌدد٦م (صُ ،) 1 :مًدد٤ماؾ قمددكم سمددـ ضمٕمٗمددل
(ص ،)919:سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)99/9 ( ) 1 /11اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم ( ،)119/9شم٠مو ددؾ أ دد٤مت (،911/1
ٜ ،)913م٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘ملسمك (.)199/9
( )1اًمٙم٤مذم (  ،) 31/هم٤م ٦م اعملام (.) 1/1
إزم .اٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار (.)111/11
( )9أي :هق أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وُمـ سمٕمهلله ُمـ إاٛم٦م طميك ّمؾ ّ
( )1اًمٖمٞمٌدد٦م (صُ ،) 13 ،39:مٜم٤مىمدد٥م هل أيب ـم٤مًمدد٥م (  ،)111/سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)111/11اًمؼمهدد٤من (- 11/1
ٟ ،) 19مقر اًمٞم٘ملم ( ،)1 9-1 1/1اًمٚمقاُمع اًمٜمقراٟمٞم٦م (صُ ،) 1 :مقؾمدققم٦م ايُمد٤مم اجلدقاد (  ،) 1/إًمدزام
اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م ( .)9 /
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ [اًمٜمحؾ.]93 - 91:
ٟمً٥م اًم٘مٛمل إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤ملٟ« :محـ ا ًمٜمحؾ اًميل أوطمك ا إًمٞمٝم٤م
ﮏ أُملٟم٤م أن ٟميخذ ُمـ اًمٕملب ؿمٞمٕم٦م ﮐ ﮑ

ﮋﮌﮍ ﮎ

٘مقلُ :مـ اًمٕمجؿ ﮒ ﮓ ﮔ

٘مقل:

ُمـ اعمقازمش( ).
 ) 9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [اًمٌ٘ملة.]19 :
ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم هذه أ ٦م« :احلٌ٦م :وم٤مـمٛم٦م ،واًمًٌع اًمًٜم٤مسمؾ :ؾمٌٕم٦م ُمـ
وًمهلله٤م ؾم٤مسمٕمٝمؿ ىم٤ماٛمٝمؿ .ىمٚم٧م :احلًـ؟ ىم٤مل :احلًـ إُم٤مم ُمـ ا ُمٗمؽمض ـم٤مقميف ،وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ
اًمًٜم٤مسمؾ اًمًٌٕم٦م ،أوهلؿ احلًلم وهظملهؿ اًم٘م٤ماؿ ،وم٘مٚم٧م :ىمقًمف( :ذم يمؾ ؾمٜمٌٚم٦م ُم٤ما٦م طمٌ٦م) ،ىم٤مل :قًمهلل
ًمٚملضمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اًمٙمقوم٦م ُم٤ما٦م ُمـ صٚمٌف ،وًمٞمس إٓ ه١مٓء اًمًٌٕم٦مش( ).
 ) 1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
إسملاهٞمؿ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ [اًمّم٤موم٤مت ،]19:ىم٤مًمقا ذم شمٗمًػمه٤م :إن

ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

.

وىمهلل ذيمل ذًمؽ ؿمٞمخٝمؿ ه٤مؿمؿ اًمٌحلاين (ت19 :

هد)( ) ذم يمي٤مب اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن( ).

 ) 9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ

( ) شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،)919/اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،) 11/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)91/9شمٗمًدػم اعمٞمدزان (،)911/ 1
سمح٤مر إٟمقار (ُ ،) 1/11مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.) 1/ 1
( )1اٟمٔمل :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( ُ ،) 19/مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،) 91/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚمدلم (  ،)111/شمٗمًدػم يمٜمدز
اًمهللىم٤ماؼ (  ،)911/إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م ( .)91/
( )9هق ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمامقمٞمؾ احلًٞمٜمل اًمٌحلاينُ ،مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ،وايٟمّم٤مف ذم اًمدٜمص
قمغم إاٛم٦م إذاف ُمـ هل قمٌهلل ُمٜم٤مف ،وإرؿم٤مد اعمًؽمؿمدهلل ـ ،و ٜمد٤مسمٞمع اعمٕمد٤مضمز وأصدقل اًمدهللٓاؾ ،اعمٕمد٤مل اًمزًمٗمدك.
اٟمٔمل :إقم م (.)99/1
( )1اًمؼمه٤من ذم شمٗمًدػم اًم٘مدلهن ( ،)11/11احلدهللااؼ اًمٜمد٤مضة ( ،) 9 /1اًملوود٦م ذم ومْمد٤ماؾ أُمدػم اعمد١مُمٜملم (،) 19
اًمٗمْمدد٤ماؾ (صُ ،) 91:مهلل ٜمدد٦م اعمٕمدد٤مضمز ( ،)91/1( ،)999/9سمحدد٤مر إٟمددقار (،)1 /11( ،)1 1 ، 91/99
ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،) 99/9مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (ُ ،)113/9مِمد٤مرق أٟمدقار اًمٞم٘مدلم (ص ،)111:هم٤م د٦م
اعملام (  ،)11/إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م ( .)1 /
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[اًمٌ٘ملة ،]9- :ىم٤مًمقا( :ذًمؽ اًمٙمي٤مب) هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وىمقًمف:

(ههللى ًمٚمٛمي٘ملم) اعمي٘مقن هؿ ؿمٞمٕم٦م قمكم ،وىمقًمف( :اًمذ ـ ١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م) أي :اًمذ ـ ١مُمٜمقن سم٘مٞم٤مم
ىم٤ماٛمٝمؿ( ).
 ) 9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ [اًمٌ٘ملة.]19:
ٟمً٥م اًم٘مٛمل إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل « :إن هذا اعمريؾ ضسمف ا ُٕمػم اعم١مُمٜملم
أُمػم اعم١مُمٜملم

 ،وم٤مًمٌٕمقو٦م

وُم٤م ومقىمٝم٤م رؾمقل ا ش( ).

هذه مجٚم٦م ُمـ أ ٤مت اًميل أومًهللوا ُمٕمٜم٤مه٤م ول ٟمًي٘مص يمؾ ُم٤م قمٜمهللهؿ.

( ) شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،)91/شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( .)19/
( )1شمٗمًػم اًم٘مٛمدل (  ،)99/واٟمٔمدل :اًمٌحد٤مر (ُ ،)939/11مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (  ،)999/شمٗمًدػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم
(  ،)19/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،)119/اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس (ص.)119 ، 19:
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتأٖٔن آٖات يف األٟى:ٛ

ا  هق اًمذي أٟمزل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هلهللا ٦م اًمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وىمهلل ذيمل  ذم يمي٤مسمف أٟمف

شمٕمٝمهلل إُمؿ اعم٤موٞم٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ ،وأن شمٚمؽ إُمؿ ىمهلل يم٤من هل٤م ُمقاىمػ ُمـ اًملؾمؾ ُم٤م سملم ُمٙمذب
هبؿ وُمّمهللق ،وُم١مُمـ ويم٤مومل ،وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل أصم٤مب اعم١مُمـ وقم٤مىم٥م اًمٙم٤مومل.
َّ
وطمذر ُمـ اًمٙمٗمل ووقمهلل اعم١مُمٜملم سمف ؾمٌح٤مٟمف وسمٜمٌٞمف ،وشمققمهلل
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف دقم٤م إمم اي امن
اعمٙمذسملم سمهلل ٜمف وسمٜمٌٞمف ،هذا ضم٤مٟم٥م ُمـ ىمْم٤م ٤م يمي٤مب ا .
وًمٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمهلل أًمٖم٧م شم٤مر ل اًمٌنم ٦م وطمهلل ٨م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمـ ُمقاىمػ إُمؿ ُمع
أٟمٌٞم٤ماٝم٤م ،يمام أًمٖم٧م احلهلل ٨م قمـ اي امن سم٤مًمٜمٌل ^ واًمٙمٗمل سمهللقمقشمف ًمٞمّمٌح اًم٘ملهن يمٚمف ذم إاٛم٦م
وأٟمّم٤مرهؿ وأقمهللااٝمؿ.
وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ل ٕمهلل يمي٤مسم ً٤م يحهللث قمـ أٟمٌٞم٤مء وأُمؿ ،وقمـ يمٗمل وإ امن ،وإٟمام أصٌح يحهللث قمـ
أاٛم٦م وأشمٌ٤مع إاٛم٦م وأقمهللاء ًمألاٛم٦م.
وايٟمً٤من ٕمج٥م ُمـ هذا آقميهللاء قمغم يمي٤مب ا  وإومً٤مد ىمْم٤م ٤مه وشمٖمٞمػم دٓاٚمف وطمٍمه٤م
ذم ـم٤ماٗم٦م ُمـ اًمٓمقااػ.
وٟمحـ ٟميً٤مءل :إذا يم٤مٟم٧م ايُم٤مُم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م هل٤م هذه اعمٙم٤مٟم٦م قمٜمهلل ا ِ 
ومٚم َؿ ل ذيمله٤م رسمٜم٤م  ذم
يمي٤مسمف اًمٙمل ؿ وًمق ُملة واطمهللة طميك ٕملف اًمٜم٤مس أن هٜم٤مك إُم٤مُم٦م دااٛم٦م هل٤م يمؾ هذه اًمٕمٜم٤م ٦م ُمـ رب
اًمٕم٤معملم؟!
وىمهلل ُمل ُمٕمٜم٤م روا ٤مت وؾمي٠ميت روا ٤مت شم١ميمهلل أن اعمٜمٙمل ـ ىمهلل طمقًمقا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٞمٙمقن يمي٤مسم٤مً
ؿمٞمٕمٞم ً٤م سمهللًٓ ُمـ أن ٙمقن يمي٤مسم ً٤م رسم٤مٟمٞم ً٤م يحهللث قمـ أٟمٌٞم٤مء ا  ورؾمٚمف واعم١مُمٜملم سمف وسملؾمٚمف واًمٙم٤مومل ـ
سمف وسملؾمٚمف.
وذم هذا اعمٌح٨م قملض ًمٚملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميل َّأوًم٧م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمع هذه اًملوا ٤مت وىمٗم٤مت ه ٕم٦م:
أوًٓ :دظقى تلويؾ آيوت دم إئؿي:
افروايي إوػ :تزظؿ هذه افروايي أن ادؼؿغ مهو افـبل ^ وظع بـ أيب ضوفى
ادغربغ مهو ايسـ وايسغ.

 ،وأن
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أوًٓ :سم٢ممج٤مع اعمٗمن ـ أن هذه أ ٦م لاد هب٤م اًمِمٛمس ذم ذوىمٝم٤م وهملوهب٤م.
ثوكقوً :يمٞمػ ً٤موى سملم ذوق اًمٜمٌل ^ وذوق قمكم

 ،وهؾ ًمٕمكم

ُمـ اًمنموق ُمريؾ

ُم٤م ًمٚمٜمٌل ^؟!
وم٤مًمٜمٌل ^ ىمهلل أذق ٟمقره هبذا اًمهلل ـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمزًمف ا ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف ،ول ٙمـ ًمٕمكم
ومْمؾ إٓ سم٤مشمٌ٤مقمف ًمف ^ ،وًمق ل ٗمٕمؾ ذًمؽ عم٤م يم٤من ًمف ومْمؾ ومٙمٞمػ لومع إمم ُم٘م٤مُمف قمٚمٞمف اًمّم ة
واًمً م؟!
ثوفثوًُ :م٤م هق اًمنموق اًمذي أو٤مومف قمكم

إمم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ^ طميك ٘ملن سمف؟!

رابعوً :ه٥م أٟمٜم٤م ىمٌٚمٜم٤م اًمنموق ًمٚمٜمٌل ^ وًمٕمكم
اعمٖملسملم ذم طمؼ احلًـ واحلًلم

ومٞمٙمقن اًمهلل ـ أذق قمغم أ هللهيام ،ومام ُمٕمٜمك

؟!

هؾ ٕمٜمل أن اًمهلل ـ سمًٌٌٝمام ىمهلل هملب؟!
صمؿ أ ـ سم٘مٞم٦م إاٛم٦م اعمزقمقُملم؟!
قمٌ٨م ٓ ٜميٝمل ُمـ هذه اًملوا ٤مت.
وًمٙمـ اًمٕمج٥م ىمٌقهل٤م وروا يٝم٤م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
افروايي افثوكقي :أؿسؿ ار  ؾقفو بـقع جديد مـ افزمـ.
ضم٤مءت اًملوا ٤مت ًميجٕمؾ اًمٗمجل (واًمٗمجل ٓمٚمؼ قمغم اًمٜمقر) ًمٚم٘م٤ماؿ اعمٝمهللي –اعمٕمهللوم -واًمٚمٞم٤مزم:
(اًمٔم م) ًمٚمٕمنمة أظمل ـ ُمـ إاٛم٦م ،وم٘م٤مسمؾ شمٕم٤ممم سملم اًمٜمقر واًمٔم م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ [اًمٚمٞمؾ.] :
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ [ س.]99:
ومذيمل  أن اًمٚمٞمؾ ٖمِمك ،أيٖ :مٓمل إؿمٞم٤مء سمٔم ُمف.
وذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن اًمٚمٞمؾ إذا ذه٥م اًمٜمٝم٤مر أصٌح اًمٜم٤مس ذم فم م.
وم٤مًمٚمٞمؾ إذ ًا فم م ٓ ٟمقر ومٞمف.
ومٞمٙمقن إاٛم٦م إطمهلل قمنم هؿ« :اًمٔم مش؟!
ومٝمذا إذ ًا طمٙمؿ ا  قمغم ه١مٓء إاٛم٦م سم٠مهنؿً« :مٞم٤ملش وإذا ىمٌٚمٜم٤م ذًمؽ ومٝم١مٓء ىمهلل وٞمٕمقا اًمهلل ـ
ويم٤من اًمهلل ـ ذم قمٍمهؿ ُمٔمٚم ًام؛ ٕن ا  ؾمامهؿً« :مٞم٤مزمش ومٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ ٍ
ًمٞم٤مل أي :فم م.
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إذ ًا :ل حيهللث ُمٜمٝمؿ أي ٟمقر؛ ٕن ؿمٝم٤مدة ا  هلؿ سم٠مهنؿ فم م ٕمٜمل أٟمف ل ٔمٝمل قمغم أ هللهيؿ ٟمقر.
ومٛمـ أ ـ إذ ًا أشم٧م هذه اًملوا ٤مت اًميل سم٠م هللي اًمِمٞمٕم٦م وإاٛم٦م يم٤مٟمقا فم ُم ً٤م؟!
صمؿ شم٠ميت سم٘مٞم٦م اًملوا ٦م ًميجٕمؾ قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م ؿمٗمٕم ً٤م؟!
وٓ ٟمهللري ُم٤م ذم هذا اًمقصػ ُمـ صمٜم٤مء؟!
اعمٝمهللي« :ومجلش وقمكم ووم٤مـمٛم٦م« :ؿمٗمعش أي :اصمٜم٤من ،إذ اًمِمٗمع هق اًمٕمهللد اًمزوضمل اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٗملدي،
وم٠مي وم٤ماهللة ذم ذيمل أن قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م :اصمٜم٤من؟! وهؾ ٜمٙمل أطمهلل أن اُملأة ورضم ً مه٤م ؿمٗمع ،أي :اصمٜم٤من؟!
شمٗمًػم أومًهلل يمي٤مب ا .
افروايي افثوفثي :ظـ ؿقفف تعوػ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [اًميلم.]1- :
ىم٤مل اًمٌحلاين ذم شمٗمًػمه٤م « :ﭑ ﭒ ﭓ احلًـ واحلًلم ﭔ ﭕﭖ قمكمش.
ُم٤م سم٤مل إب هٜم٤م شم٠مظمل قمـ وًمهلل ف؟!
هٙمذا اًمٕمٌ٨م؟!
اًميلم ّمٌح إٟمً٤مٟم ً٤م وًمٞمس إٟمً٤مٟم ً٤م وم٘مط سمؾ ّمٌح إُم٤مُم ً٤م؛ ٕن ا شمٕم٤ممم ىمهلل أىمًؿ سمف ،وعم٤م ل لد
هل١مٓء ذيمل ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمذي ٘ميْمٞمف ُمٜمّم٥م ايُم٤مُم٦م ً-مق يم٤من صحٞمح ً٤م -وم سمهلل ُمـ شم٠مو ؾ
جلٕمؾ إاٛم٦م ُمذيمقر ـ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿُ ،ملة سم٤مؾمؿ اًمِمٝمل وُملة سم٤مؾمؿ اًمًٜمٌٚم٦م وُملة سم٤مؾمؿ اًمٌٕمقو٦م
وُملة سم٤مؾمؿ اًمهللاسم٦م ،وهٙمذا قمٌ٨م ٓ ُمٜميٝمك ًمف .وًمٞمس اًمٚمقم قمغم اعمٗمؽم ـ ًمٙمـ اًمٚمقم قمغم اعمّمهللىملم.
ومٝمؾ سمٕمهلل هذا قصمؼ ذم هذه اعمّم٤مدر اًميل هذت ا  ورؾمقًمف ^ وأُمػم اعم١مُمٜملم

وهل سمٞميف

اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهل ـ؟!
افروايي افرابعي :ؾقفو كقع جديد مـ افتػسر.
رسمٜم٤م  يحهللث قمـ ٟمقره ،ومٞم٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ [اًمٜمقر.]99:
صمؿ أظمذ ؾمٌح٤مٟمف ٛمريؾ ٟمقره ذًمؽ سمام شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمٌنم ذم طمٞم٤مهتؿ هٟمذاك ُمـ اًمٜمقر احلز.
وم٘م٤ملُ( :مريؾ ٟمقره يمٛمِمٙم٤مة) اعمِمٙم٤مة :اًمٙمقة (وميح٦م) داظمؾ اجلهللار اًميل ْمع اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً
اعمّمٌ٤مح ...وهٙمذا.
وهق شمِمٌٞمف ٘ملب اعمٕمٜمك اعملاد ذم أ ٦م ،وهق سمٞم٤من ٟمقر ا ؾمٌح٤مٟمف ذم ىمٚم٥م قمٌهلله اعم١مُمـ.
ٍ
ُمٕم٤من وم٤مؾمهللة.
وًمٙمٜمٝم٤م هٜم٤م شمٜم٘مٚم٥م إمم ذوات ،وقمٜمهلل اًمي٠مُمؾ ٓ شمٗمٞمهلل ؿمٞمئ ً٤م سمؾ شمهللل قمغم
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ومٛمري ً :ذم اًملوا ٦م اعمّمٌ٤مح« :احلًـش ،واعمّمٌ٤مح ذم زضم٤مضم٦م «احلًلمش وم٤محلًـ ذم احلًلم!!
وم٤مًملوا ٦م شمٗمن اعمّمٌ٤مح سم٤محلًـ ،ودمٕمؾ اعمّمٌ٤مح احلًـ ذم« :اًمزضم٤مضم٦مش احلًلم!!
يمٞمػ ٙمقن احلًـ ذم احلًلم؟!
صمؿ شمزقمؿ هٜم٤م أن ىمقًمف شمٕم٤مممٟ( :مقر قمغم ٟمقر) هؿ إاٛم٦م :إُم٤مم سمٕمهلل إُم٤مم ،وم٠م ـ( :سمٕمهلل) وأ ٦م ومٞمٝم٤م:
(قمغم) أي :ومقق؟!
وىمهلل شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م هٟمٗم ً٤م أن إاٛم٦مً( :مٞم٤مل) أيُ :مٔمٚمٛم٦م!!
ومٛميك أفمٚمٛمقا؟!
وُميك أصٌحقا ٟمقر ًا؟!
قمٌ٨م ٓ ٜميٝمل.
ًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ ٘مٌٚمف وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤م .
وهٙمذا يؿ إومً٤مد يمي٤مب ا  اًمذي ؾمامه ا ٟ مقر ًا وه٤مد ً٤م إمم احلؼ سمٛمريؾ هذه اًمي٠مو ت
اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًميل ووٕم٧م يومً٤مد اًمهلل ـ!
صمؿ ٟملى اعمجٚمز خي٤مًمػ اًملوا ٦م ذم شمٗمًػمه ،وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم قمهللم ىمٜم٤مقميف سم٤مًملوا ٦م ،وميٜم٤مىمض
شمٗمًػمه ُمع ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م.
وومٞمام كم ُم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٗمًػمه وشمٗمًػم اًملوا ٦م ويم٠مٟمف هق يمذًمؽ أصٌح إُم٤مُم ً٤م ِم٤مرك إاٛم٦م ذم
شمٗمًػم يمي٤مب ا  يمذًمؽ؟!
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مؼوركي بغ تػسر افروايي دم افؽودم وتػسر ادجؾز
شمٗمًػمه٤م اعمٜمًقب

اًمٙمٚمٛم٦م

اًمٙمٚمٛم٦م

ًممُم٤مم قمٜمهلل اًمٙمٚمٞمٜمل

شمٗمًػمه٤م قمٜمهلل
اعمجٚمز

ٟمقره

وم٤مـمٛم٦م

اعمِمٙم٤مة

رؾمقل ا ^

ُمّمٌ٤مح

احلًـ

اعمّمٌ٤مح

اًمقيص

اعمّمٌ٤مح ذم زضم٤مضم٦م

احلًلم

اًمزضم٤مضم٦م

وم٤مـمٛم٦م

يمقيم٥م دري

وم٤مـمٛم٦م

اًمٙمقيم٥م اًمهللري

اًم٘م٤ماؿ

اًمِمجلة اعمٌ٤مريم٦م

رؾمقل ا ^

ؿمجلة ُمٌ٤مريم٦م

إسملاهٞمؿ

ٓ ذىمٞم٦م وٓ هملسمٞم٦م

ٓ هيقد ٦م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م

ٙم٤مد ز يٝم٤م يضء

ٙم٤مد اًمٕمٚمؿ ٜمٗمجل

ٟمقر قمغم ٟمقر

إُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمٕمهلل إُم٤مم

هيهللي ا ًمٜمقره

ًمألاٛم٦م ُمـ ِم٤مء

ٙم٤مد ز يٝم٤م

ٜمٓمؼ ٟم٤مـمؼ

افروايي اخلومسي :دم آيي آل ظؿران دم ادحؽؿ وادتشوبف.
وم٤معمحٙمامت :أُمػم اعم١مُمٜملم وإاٛم٦م.
واعميِم٤مهب٤مت :وم ن ووم ن (أي :أسمق سمٙمل وقمٛمل).
ومٜم٘مقل٘ :مقل ا

 :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ [هل قمٛملان.]9:
أوًٓ٘ :مقل ؾمٌح٤مٟمف( :هق) إذ ًاُ :م٤م سمٕمهلل ىمقًمف( :هق) ُمـ ومٕمٚمف ؾمٌح٤مٟمف!!
ثوكقوً٘ :مقل ؾمٌح٤مٟمف( :أٟمزل) ومٝمؿ مجٞمٕم ً٤م ُمٜمزًمقن؟! إذ ًا :أسمق سمٙمل وقمٛمل ىمهلل ٟمزٓ ُمـ قمٜمهلل ا يمام ٟمزل
قمكم.
ثوفثوً :خيؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف هق اًمذي أٟمزل اًمٙمي٤مب ،ومٝمؾ ه١مٓء إؿمخ٤مص هؿ اًمٙمي٤مب اعمٜمدزل؟!
صمؿ ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن اًملاؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ١مُمٜمقن سمٙم إُمل ـ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ [هل قمٛملان.]9:
إذ ًا :اي امن سم٠ميب سمٙمل وقمٛمل ُمع اي امن سمٕمكم دًمٞمؾ اًملؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ؛ إذ يم مه٤م ُمـ ا  وُم٤م
يم٤من ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٜمزل ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٙمل ًا ،وإٟمام ىمهلل ٙمقن هم٤مُمْم ً٤م حيي٤مج إمم سمٞم٤من ٓ أٟمف ُمٜمٙمل.
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وم٤مًمٙمي٤مب يمٚمف ُمـ قمٜمهلل ا ؾمٌح٤مٟمف ،واعمحٙمؿ ُم٤م هللل سمٜمٗمًف قمغم اعملاد ،واعميِم٤مسمف ُم٤م حيي٤مج إمم سمٞم٤من
ُمـ ظم٤مرضمف ًمٙمٜمف ُمـ قمٜمهلل ا .
إذ ًاٜ ٓ :مٌٖمل اخللوج قمغم اجلٛمٞمع ،وُم٤م ل هللرك ُمـ أُملهؿ ومٞم٘م٤مل ومٞمف :﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
[هل قمٛملان.]9:
افروايي افسودشي :ذـرت ؿقفف تعوػ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [احلجلات.]9:
ومنت اًملوا ٦م( :اي امن) سمد« :أُمػم اعم١مُمٜملمش قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

.

أوًٓ :اخلٓم٤مب ًمٚمّمح٤مسم٦م ،واًملوا ٦م شمهللقمل أن ا  ز ـ طمٌف ذم ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م.
وإذا ٟمٔملٟم٤م إمم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م ٟمجهلل أن قمٚمٞم ً٤م ُمٙملوه قمٜمهلل اًمّمح٤مسم٦م وإٓ عم٤مذا ل ٛمٙمٜمقه ُمـ ايُم٤مُم٦م
وهل وصٞم٦م ُمـ ا  ورؾمقًمف ^ ًمف  -طمً٥م روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م؟!
ومٚمق يم٤من ا  طمٌ٥م قمٚمٞم ً٤م ذم ىمٚمقهبؿ ًمقًمقه وروقا سمف؛ إذ هذا هق ُم٘مي٣م احل٥م.
إذ ًا :اًملوا ٦م همػم ص٤مدىم٦م ذم شمٗمًػم أ ٦م سمٕمكم
أُم٤م ٟمحـ ومٜمٕمي٘مهلل أن اًمّمح٤مسم٦م حيٌقن قمٚمٞم ً٤م

!
يمام حيٌقن إظمقاٟمف اخلٚمٗم٤مء ول ٘مهللُمقهؿ قمٚمٞمف إٓ

ًمي٘مهلل ؿ رؾمقل ا ^ هلؿ ٓ أهنؿ ٓ حيٌقٟمف.
وأُم٤م أ ٦م ومٝمل شميحهللث قمـ ٟمٕمٛم٦م ا  قمغم اًمّمح٤مسم٦م سم٠من ا ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل طمٌ٥م إًمٞمٝمؿ اي امن
وز ٜمف ذم ىمٚمقهبؿ ،وهلذا وم٘مهلل ضم٤مههللوا ذم ؾمٌٞمٚمف سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل طميك ارشمٗمٕم٧م را يف وقمٚم٧م ُمٙم٤مٟميف
وقمٛم٧م سمليميف واًمي٤مر ل ِمٝمهلل.
واًمذي ووع اًملوا ٤مت هللرك أن هذا أ ٦م ومٞمٝم٤م ُمهللح ًمٚمّمح٤مسم٦م

وهلذا ٓسمهلل ُمـ إومً٤مد

ُمٕمٜم٤مه٤م!!
ثوكقوً :شمزقمؿ اًملوا ٦م أن ا  يمله إًمٞمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء اًمري صم٦م.
وٟمحـ ٟملى أن اًمقاىمع قمغم ظم ف ذًمؽ ،وم٘مهلل يم٤من اًمري صم٦م :أسمق سمٙمل وقمٛمل وقمريامن أطم٥م اًمّمح٤مسم٦م
إمم اًمّمح٤مسم٦م ،طميك إهنؿ ل ٕمهللًمقا هبؿ أطمهلل ًا ذم اخل وم٦م ،وًمق ل حيٌقهؿ عم٤م وًمقهؿ.
وم٠م ـ اًميٙمل ف اعمزقمقم إذ ًا؟!
ًمٙمـ هٙمذا اًمقو٤مع اًمذي ْمع اًملوا ٤مت ٓ هيٛمف شمّمهلل ؼ اًمقاىمع ،وإٟمام هيٛمف ومّمؾ إُم٦م قمـ
قمٔماماٝم٤م واًميٜم٘مٞمص ُمـ ُمٙم٤مٟميٝمؿ؛ ٕهنؿ وميحقا اًمٕم٤مل وأزاًمقا دول اًمٙمٗمل وم٤مدمٝمقا ي ذااٝمؿ سمٛمريؾ هذه
اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة ،وأرادوا إومً٤مد دٓٓت اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سمٛمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط.
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افروايي افسوبعي :تزظؿ افروايي أن ادراد بوفطعوم« :افعؾؿش.
وٓ ٟمهللري ذم أي ىم٤مُمقس ًمٖمقي ًٛمك اًمٕمٚمؿ ـمٕم٤مُم ً٤م؟! وأ ٦م واوح٦م اًمهللًٓم٦م أهن٤م شميحهللث قمـ
اًمٓمٕم٤مم اعمٕملوف.
وم٘مهلل ذيمل شمٕم٤ممم اعم٤مء وإرض وؿم٘مٝم٤م وإٟمٌ٤مت احل٥م واًمٕمٜم٥م واًم٘مْم٥م ...إمم أن ىم٤مل شمٕم٤ممم:



[  اًمٜم٤مزقم٤مت ]99:ومٝمؾ اًمٕمٚمؿ ُمي٤مع ًمٜم٤م وٕٟمٕم٤مُمٜم٤م؟!
قمجٌ ً٤م هلذا اًمٙم م اًمليمٞم ؽ اًمذي ٓ خيلج ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌقة وإٟمام ووٕمف اًمقو٤مقمقن يومً٤مد يمي٤مب
ا .
افروايي افثومـي :تػرس افقافديـ بؿـ وفدا افعؾؿ!!
وهل يمً٤مسم٘ميٝم٤م يم م قمجٞم٥م! صمؿ شمٗمن سمٕمهللم ـم٤مقم٦م ُمـ ٠مُمله سم٤مًمٕمهللول قمـ اًمقيص.
ومٜم٘مقل :أ ٦م واوح٦م اًمهللًٓم٦م ذم سمل اًمقاًمهلل ـ وًمق يم٤مٟم٤م ُمنميملم وقمهللم ـم٤مقميٝمام إذا أُملا سم٤مًمنمك
سملسمٜم٤م  ،واًمٚمٗمظ س ح ذم ذًمؽ! ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [ًم٘مامن.] 9:
ومٙمٞمػ ٙمقن ( :اًمقاًمهللان اًمٚمذان أوضم٥م ا هلام اًمِمٙمل مه٤م اًمٚمذان وًمهللا اًمٕمٚمؿ )...صمؿ ٠مُملان
سم٤مًمنمك؟!
وًمٙمـ هٙمذا آومؽماء قمغم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف يومً٤مد دٓٓشمف اًميل شميٕمٚمؼ سميقطمٞمهلل اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف
وحتذر ُمـ اًمنمك سمف!!
افروايي افتوشعي :تػسر ؿقفف تعوػ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ [ادؾؽ.]36:
ذيمِّل  اعمنميملم سمف سم٠من اًمذ ـ أذيمقهؿ ُمع ا  وٕمٗم٤مء قم٤مضمزون ٓ ًيٓمٞمٕمقن أن
ٛمهللوهؿ سمٌمء ُمـ أرزاىمٝمؿ وذم ُم٘مهللُميٝم٤م( :اعم٤مء) اًمذي أودقمف ا  ذم إرض.
ومٞم٘مقل ؾمٌح٤مٟمف :أهي٤م اعمنميمقن! أرأ يؿ ًمق أن ا  اًمذي ظمٚمؼ اعم٤مء وأودقمف ذم إرض ذه٥م
سمف إمم أقمامق إرض وم٠مسمٕمهلله قمٜمٙمؿ ومٛمـ اًمذي ًيٓمٞمع ُمـ اعمخٚمقىملم أن ٠مشمٞمٙمؿ سمامء َسمهلل ؾ قمٜمف؟!
وهذا ي ٘م٤مظ قم٘مقهلؿ اًميل شمٕمٚم٘م٧م سم٤معمخٚمقق وشمليم٧م اخل٤مًمؼ ،صمؿ شم٠ميت اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ًميٗمًهلل هذا
اعمٕمٜمك اًمٕمٔمٞمؿ اعميٕمٚمؼ سمحؼ اخل٤مًمؼ ًميجٕمٚمف ذم طمؼ اعمخٚمقق اًمذي أؾمٌٖمقا قمٚمٞمف ه٤مًم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت طميك
أطمٚمقه حمؾ ا  ،ومٚمؿ ٕمهلل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يٙمٚمؿ قمـ اخل٤مًمؼ قمٜمهللهؿ ،وإٟمام أصٌح يمي٤مسم ً٤م ؿمٞمٕمٞم ً٤م؛ فم٤مهله
وسم٤مـمٜمف ومٞمٝمؿ وذم ُمـ ٟمّمٌقهؿ أاٛم٦م وهؿ سملهء ُمـ ذًمؽ.

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

188

صمؿ اعمخ٤مـمٌقن هبذه أ ٦م هؿ ُمنميمق اًمٕملب اًمذ ـ أذيمقا ُمع ا  همػمه وٟمزل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
ّمحح قم٘مٞمهللهتؿ ذم ظم٤مًم٘مٝمؿ ،وًمٞمس هلؿ إُم٤مم هٟمذاك وٓ ٕملومقٟمف وإٟمام ظمقـمٌقا سم٤مًمقطمهللاٟمٞم٦م



وسم٤مًملؾم٤مًم٦م ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ،ومٙمٞمػ ٜم٘مٚم٥م احلهلل ٨م قمـ هذه اعم٘م٤مصهلل اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمحهلل ٨م قمـ ايُم٤مم
وهؿ  -قمٜمهلل ٟمزول هذه أ ٤مت  -ل ١مُمٜمقا سم٤م  وٓ سمٜمٌٞمف ^ أص ً؟!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ يجلأ ه١مٓء قمغم إومً٤مد يمي٤مب ا  سمٛمريؾ هذه اًميٗمًػمات.
ًمٙمـ اًم٘مقم عم٤م ل جيهللوا طمهلل ري ً٤م قمـ ايُم٤مم وإاٛم٦م ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وهق أُمل هللل قمغم قمهللم وضمقد
رء ُمـ ذًمؽ ذم د ـ ا  جل٠موا إمم ُمريؾ هذه اًميٗمًػمات اًمً٤مىمٓم٦م يىمٜم٤مع اًمٜم٤مس سم٠من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
يمٚمف ذم ايُم٤مم وإاٛم٦م قمغم ٟمحق هذا اًميٗمًػم اًمً٤مىمط.
وىمهلل ورد ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ذم طمقار دار سملم ُمقطمهلل وُمنمك قمغم ٟمٗمس ُم٤م ورد ذم هذه أ ٦م.
وم٘مهلل ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن اعمقطمهلل ىم٤مل ًمٚمٛمنمك:

ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ [اًمٙمٝمػ.]1 - 93:
ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘م٤مل :إن اعملاد هٜم٤م هق اًمذه٤مب سم٢مُم٤مم طمهلل ٘م٦م اعمنمك؟!
ًمٙمـ اًمٕم٘مقل إذا ومًهللت ىمٌٚم٧م!
افروايي افعوذة :ؾرست هذه أيي افتل ت َِعد ادممـغ مـ أاحوب افـبل ^ بوفتؿؽغ دم
إرض ،وىمهلل حت٘مؼ هلؿ ُم٤م وقمهلل سمف ؾمٌح٤مٟمف ،واًمي٤مر ل ِمٝمهلل أهنؿ أصٌحقا ظمٚمٗم٤مء إرض وارشمٗمع ُمـ
ىمٚمقهبؿ اخلقف ،ومٙم٤من اًمٜم٤مس خي٤مومقهنؿ وهؿ ٓ خي٤مومقن أطمهلل ًا ُمـ اخلٚمؼ ،طميك همزوا قمٔمٛمك اًمهللول ذم
قم٘مل داره٤م رهمؿ ىمٚم٦م اًمٕمهللد ووٕمػ اًمٕمهللة ،ومٜمٍمهؿ ا  وؾمٚمٛمٝمؿ إرض حيٙمٛمقن و ٘مٞمٛمقن
اًميقطمٞمهلل قمغم رسمق ٍع يم٤من اًمنمك هق اًمذي حيٙمٛمٝم٤م.
وشم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًميْم٤مد اًمقاىمع.
وًمق يم٤من اًمققمهلل ذم إاٛم٦م ًمّمهللق وقمهلل ا  هلؿ ،وم٠م ـ ُمٙمَّـ ا ؾمٌح٤مٟمف ًمألاٛم٦م؟!
يمٚمٝمؿ ل ٛمٙمٜمقا إٓ قمٚمٞم ً٤م

طمٞم٨م ُمٙمـ متٙمٞمٜم٤مً وٕمٞمٗم ً٤م ،وُم٤م قمهللاه وم٠ميمريلهؿ قم٤مش طمً٥م

زقمٛمٙمؿ ظم٤ماٗم ً٤م وٕمٞمٗم ً٤م حم٤مس ًا ٓ ًيٓمٞمع ىمقل احلؼ سمؾ رسمام ٘مقل اًمٌ٤مـمؾ ًمِمهللة ظمقومف ،وم٠م ـ
اًميٛمٙملم؟!
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إن اًمٕم٤مىمؾ إذا قملف اًمي٤مر ل يمٗم٤مه ًملد هذه إسم٤مـمٞمؾً ،مٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمهللقم٤موى ل شميح٘مؼ،
قمٛمهللوا إمم اؾميحهللاث قم٘مٞمهللة ُمٜمٙملة حلؾ هذه ايؿمٙم٤مٓت ،ومزقمٛمقا أن هٜم٤مك رضمٕم٦م ذم هظمل اًمزُم٤من
ًمألاٛم٦م ًمٙمل ٛمٙمٜمٝمؿ ا ؟!
ؾمٌح٤من ا !! ِل َ ل ٛمٙمٜمٝمؿ ا ؾمٌح٤مٟمف وهؿ أطمٞم٤مء؟!
وم٢من ىمٚميؿً :مقضمقد طمٙمقُم٤مت فم٤معم٦م.
ىمٚمٜم٤م :وم٤محلٙمقُم٤مت ُمًيٛملة إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م!!
صمؿ اًمذي وقمهلل هق ا  ومٚمامذا ل ٜمٍمهؿ قمغم شمٚمؽ احلٙمقُم٤مت؟!
أل ٜمٍم ٟمٌٞمف ^ وم٠مىم٤مم دوًم٦م ذم وؾمط اًم٘مقى اًمٕم٤معمٞم٦م؟!
صمؿ أل ٜمٍم أصح٤مسمف أُم٤مم طمٙمقُم٤مت هل أقمٔمؿ ُمـ شمٚمؽ احلٙمقُم٤مت اًميل زقمٛميٛمقه٤م؟!
وًمٙمـ عم ٤م ل يح٘مؼ ًمألاٛم٦م ُم٤م هللقمقٟمف هلؿ وىمهلل ُم٤مشمقا ول ٛمٙمٜمقا ول ٜميٍم هبؿ اًمهلل ـ وهؿ أاٛم٦م
ُمٜمّمقسمقن ُمـ ا ً مٜمٍمة اًمهلل ـ طمً٥م زقمؿ اًملوا ٤مت ،جل٠موا إمم ختهلل ل اعمِم٤مقمل سم٠من هٜم٤مك قمقدة
ًمألاٛم٦م ٜميٍمون ومٞمٝم٤م!!
افروايي ايوديي ظؼة قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿
﯀ ﯁ ﯂         [اًميقسم٦م.]99:
أوًٓ :اًمًٞم٤مق واوح اًمهللًٓم٦م أٟمف يحهللث قمـ اًمزُمـ اًمذي ىمًٛمف ا  قمٜمهلل اسميهللاء ظمٚم٘مف
ؾمٌح٤مٟمف ،ومجٕمؾ ؾمٜم٦م وضمٕمؾ ؿمٝمل ًا ،واًمًٜم٦م شمِميٛمؾ قمغم اصمٜمل قمنم ؿمٝمل ًا.
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف َّسملم أٟمف اظميص أرسمٕم٦م أؿمٝمل ُمٜمٝم٤م سمٗمْمؾ زااهلل ،ورد ذم اًمًٜم٦م أهن٤م صم صم٦م أؿمٝمل
ُميي٤مًمٞم٦م :ذو اًم٘مٕمهللة وذو احلج٦م واعمحلم ،وؿمٝمل وملد هق رضم٥م.
ىم٤مل اًمٜمٌل ^ ذم طمج٦م اًمقداع « :إن اًمزُم٤من ىمهلل اؾميهللار يمٝمٞمئيف قم ظمٚمؼ ا اًمًٛمقات وإرض،
ؿمٝملا ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م طملم ،صم صم٦م ُميقاًمٞم٤مت :ذو اًم٘مٕمهللة وذو احلج٦م واعمحلم ورضم٥م ُمي
اًمًٜم٦م اصمٜم٤م قمنم ً
اًمذي سملم مج٤مدى وؿمٕمٌ٤منش( ).

( ) اًمٌخ٤مري ( )111/1ح (ُ ،)9 39مًٚمؿ ( ) 19/9ح ( )1199قمـ أيب سمٙملة.
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 يحهللث قمـ اًمزُمـ ،وًمٙمـ اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميل طملوم٧م اًم٘ملهن وأومًهللت شمٚمؽ

اًمهللٓٓت سمجٕمؾ أ ٦م ذم أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م؛ ٕهن٤م ذيملت قمهللد اصمٜمل قمنم!!
وعم٤م يم٤من إمه٤مل ذيمل اًمٜمٌل ^ ىمهلل قطمل سم٤مًمل ٥م ذم هذا اًميٗمًػم ،وم٘مهلل ذيملوا أن اًمٜمٌل ^ هق
(اًم ًَّٜم٦م) ُمع أهن٤م ل شمذيمل هٜم٤م ،وًمٙمـ ذيملوا اًمٜمٌل ^ ًمٞمًٝمؾ ىمٌقل هذا اًميٗمًػم اًمٌ٤مـمٜمل.
ثوكقوً :اًمِمٞمٕم٦م ل شمٙمـ شمٕمي٘مهلل أن هٜم٤مك قمهللد ًا ًمألاٛم٦م ٜمحٍم ذم اصمٜمل قمنم إُم٤مُم ً٤م طميك ُم٤مت
ٍ
ومٕمٜمهللاذ شمٗمي٘م٧م أذه٤من اعميآُمل ـ سم٤مظمي ق اًمٕمهللد آصمٜمل قمنم وادقم٤مء ايُم٤مم
اًمٕمًٙملي ول قًمهلل ًمف وًمهلل،
اًمري٤مين قمنمُ ،مع أن اعمح٘م٘ملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ ٙمذسمقن يمؾ روا ٦م حتهللد إاٛم٦م ،و ١ميمهللون أن
اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م ل شمٙمـ ُمٕملووم٦م هبذا آؾمؿ ىمٌؾ ُمقت اًمٕمًٙملي ،وهلذا وم٢من اعم١مرظملم ذم اًمٗملق
ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ل ذيملوا ذم اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م ـم٤ماٗم٦م هبذا آؾمؿ وإٟمام يم٤مٟمقا ذيملون( :ايُم٤مُمٞم٦م) مم٤م ١ميمهلل أن
هذه اًملوا ٤مت ُمقوققم٦م سمٕمهلل اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م.
وؿول افبفبقدي افشقعل ادعوس « :قمغم أٟمؽ ىمهلل قملوم٧م ذم سمح٨م اًمِمذوذ قمـ ٟمٔم٤مم ايُم٤مُم٦م أن
إطم٤مد ٨م اعملو ٦م ذم اًمٜمّمقص (أي :ذم اًمٜمص) قمغم إاٛم٦م مجٚم٦م ُمـ ظمؼم اًمٚمقح وهمػمه  -يمٚمٝم٤م
ُمّمٜمققم٦م ذم قمٝمهلل اًمٖمٞمٌ٦م واحلػمة وىمٌٚمٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ ،ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمّمقص اعميقوملة ُمقضمقدة قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م
ايُم٤مُمٞم٦م عم٤م اظميٚمٗمقا ذم ُمٕملوم٦م إاٛم٦م اًمٓم٤مهلة هذا آظمي ف اًمٗم٤موح ،وعم٤م وىمٕم٧م احلػمة ٕؾم٤مـملم
اعمذه٥م وأريم٤من احلهلل ٨م ؾمٜمقات قمهلل هللة ،ويم٤مٟمقا ذم همٜمك أن ينقمقا قمغم شم٠مًمٞمػ اًمٙمي٥م يصمٌ٤مت اًمٖمٞمٌ٦م
ويمِمػ احلػمة قمـ ىمٚمقب إُم٦م هبذه اًمٙمريلةش( ).
ومٝمذه اًمِمٝم٤مدة ُمـ هذا اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل شم١ميمهلل أن مجٞمع شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شميحهللث قمـ اصمٜمل قمنم
إُم٤مُم ً٤م وشمٗمن اًم٘ملهن سمف أهن٤م خميٚم٘م٦م ُمٙمذوسم٦م.
ثوفثوً :افزظؿ بلن ادراد بوفشفر هق اإلموم:
وهذا ُمـ اًمٌ٤مـمؾ اًمٌلم سمٓم ٟمف؛ إذ اًمِمٝمل ذم اًمٚمٖم٦م ٓمٚمؼ قمغم زُمـ حمهللد ُمـ اًمٕم٤مم ،ومٛمـ أ ـ ضم٤مء
هبذا اًميٗمًػم اًمذي هق أؿمٌف سم٠مىمقال اعمج٤مٟملم ُمٜمف سم٠مىمقال اًمٕم٘م ء؟!
ومٙمٞمػ ٜم٘مٚم٥م ايٟمً٤من إمم ؿمٝمل ،صمؿ ٜم٘مٚم٥م أطمٞم٤مٟم ً٤م إمم (ؾمٜمٌٚم٦م) ،ومٗمل اًملوا ٦م اًمري٤مًمري٦م أشمٞم٦م أن احلٌ٦م

( ) ُمٕملوم٦م احلهلل ٨م ( .) 91وراضمع يميد٤مب (طمدقارات قم٘مٚمٞمد٦م ُمدع اًمٓم٤ماٗمد٦م آصمٜمدل قمنمد ٦م ذم اعمّمد٤مدر) ًمٚمٛم١مًمدػ وم٘مدهلل
أوردت ومٞمف ؿمٝم٤مدات هظمل ـ ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم ذًمؽ.
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«وم٤مـمٛم٦مش واًمًٌع اًمًٜم٤مسمؾ (ؾمٌٕم٦م ُمـ وًمهلله٤م)؟!
أهذا يم م قم٘م ء؟!
صمؿ ُم٤م احلٞمٚم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :﮳ ﮴ ﮵﮶ [اًميقسم٦م]99:؟
اجلقاب ضم٤مهز« :أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ خيلضمقن سم٤مؾمؿ واطمهللش .وُم٤م احلٞمٚم٦م ذم( :ذًمؽ اًمهلل ـ اًم٘مٞمؿ)؟ ىم٤مًمقا:
«وم٤ميىملار هب١مٓء  -أي :إرسمٕم٦م  -هق اًمهلل ـ اًم٘مٞمؿش.
وهؾ ايىملار سم٤مًمٌ٤مىملم ًمٞمس ُمـ اًمهلل ـ اًم٘مٞمؿ؟!
ه٥م أن اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م وأُمري٤مهل٤م ٓ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف  -وهق يمذًمؽ  -ومام سم٤مل قمٚمامء
اًمٓم٤ماٗم٦م اًمذ ـ ١مُمٜمقن سم٤م ورؾمقًمف؟!
يمٞمػ ٘مٌٚمقن ُمريؾ هذا آومؽماء قمغم د ـ ا  و لددوٟمف ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ؟!
افروايي افثوكقي ظؼة :ىمقل ا شمٕم٤ممم:

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ [اًمٜمحؾ.]93 - 91:
وم٤مًمٜمحؾ هؿ «إاٛم٦مش واجلٌ٤مل هؿ« :اًمٕملبش واًمِمجل هؿ« :اًمٕمجؿش ومم٤م ٕملؿمقن هؿ:
«اعمقازمش.
وأ ٦م شميحهللث قمـ اًمٜمحؾ وُم٤م أٟمٕمؿ ا  سمف قمغم اًمٌنم ٦م سمخٚمؼ هذه احلنمة اًميل شمٕميؼم ه ٦م ُمـ
ه ٤مت ا

وٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمٛمف.

وذم أوهل٤م :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [اًمٜمحؾ ]91:ومٝمؾ إاٛم٦م قطمك إًمٞمٝمؿ؟!
إن ادقم٤مء ٟمزول اًمقطمل قمغم أطمهلل ُمـ اًمٌنم سمٕمهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ هق شمٙمذ ٥م

 اًمذي ٘مقل:

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ [إطمزاب ،]11:وإطم٤مد ٨م
اعميقاشملة اًميل شم١ميمهلل ظميؿ اًمٜمٌقة؟! وٟمزول اًمقطمل قمغم أطمهلل ٕمٜمل أٟمف ٟمٌل!!
ٍ
يمي٤مب شمٗم٘مهلله اًمري٘م٦م ذم آقميامد قمٚمٞمف.
إن إ لاد هذه اًملوا ٤مت اعمٜم٤مىمْم٦م ًمٕم٘مٞمهللة ايؾم م ذم
ومٝمؾ ٕمل اًمِمٞمٕم٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م و ٕمٞمهللوا اًمٜمٔمل ذم ُمّم٤مدرهؿ اًميل سمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م قم٘م٤ماهللهؿ؟!
افروايي افثوفثي ظؼة :ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [اًمٌ٘ملة.]19 :
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أ ٦م شميحهللث قمـ ايٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ ا  ،وُم٤م أقمهلله ؾمٌح٤مٟمف ُمـ إضمل واًمريقاب عمـ أٟمٗمؼ ذم
ؾمٌٞمٚمف ،و يب ُمري٤مًٓ ٘ملب ُمْم٤مقمٗم٦م إضمل ًمٚمٛمٜمٗم٘ملم قمٜمهلل ا ؾمٌح٤مٟمف.
وأُم٤م اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٘مهلل طملوم٧م اعمٕمٜمك ،ومٜمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :احلٌ٦مش وم٤مـمٛم٦م.
واًمًٌع اًمًٜم٤مسمؾ ؾمٌٕم٦م ُمـ وًمهلله٤م!
وسم٘مٞم٦م إوٓد ممـ ٟمًٌقا إًمٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م ُم٤م ُمّمػمهؿ؟!
صمؿ أ ـ أوٓد إاٛم٦م اعمذيمقر ـ؟!
ومٝمذا هظملهؿ ُم٤مت وًمٞمس ًمف وًمهلل؟!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ شمٜمٓمكم هذه اخللاوم٤مت قمغم اعم١مُمٜملم سم٤م ورؾمقًمف؟!
إن هذا اًميآُمل قمغم يمي٤مب ا  لاد سمف إومً٤مده وىمٓمع اًمّمٚم٦م سمف .ومٝمؾ ٕمل اعم١مُمٜمقن؟!
افروايي افرابعي ظؼة :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ [اًمّم٤موم٤مت.]19:
وردت هذه أ ٦م سمٕمهلل ذيمل ىمّم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ٟمقح

صمؿ أقم٘مٌٝم٤م سمذيمل إسملاهٞمؿ

ُمٜمٝم٤مج ٟمقح ود ٜمف ،إذ ٓ اؾمؿ فم٤مهل ٕمقد قمٚمٞمف اًمْمٛمػم إٓ ٟمقطم ً٤م

ووصٗمف سم٠مٟمف قمغم

واًمًٞم٤مق واوح اًمهللًٓم٦م.

ومٙمٞمػ ٕمقد اًمْمٛمػم إمم اؾمؿ همػم ُمذيمقر؟!
إن هذا إومً٤مد ًمٙمي٤مب ا  ،صمؿ يمٞمػ ٙمقن إسملاهٞمؿ

أسمق إٟمٌٞم٤مء ُمـ أشمٌ٤مع قمكم

وقمكم ًمٞمس ٟمٌٞم ً٤م وٓ رؾمقًٓ؟
صمؿ يمٞمػ ٙمقن إسملاهٞمؿ

ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم وإسملاهٞمؿ ىمهلل ظمٚمؼ وُم٤مت ىمٌؾ وضمقد قمكم

سمآٓف اًمًٜملم؟!
ًمٙمـ عم٤م ذيملت يمٚمٛم٦م «ؿمدٞمٕميفش أراد هد١مٓء اعميدآُملون أن قفمٗمقهد٤م ًمٚمٛمدذه٥م وًمدق أومًدهلل اًم٘مدلهن
اًمٙمل ؿ؟!
وًمق أراد ؿمخص أن ًيخهللم ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ،وم٘م٤مل:
٘مقل ا  :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ [إٟمٕم٤مم ] 93:أراد ؾمٌح٤مٟمف اًمِمٞمٕم٦م وا  ؼمئ رؾمقل ا ^ ُمٜمٝمؿ ًمٙم٤من ذًمؽ
أىملب ُمـ ذًمؽ اًميٗمًػم اًمذي ذيملشمف أ ٦م اًمً٤مسم٘م٦م.
سمؾ ٘مقل شمٕم٤ممم:

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ [اًملوم ]91 - 91:ومقصٗمٝمؿ سم٤مًمنمك وه٤م هؿ هللقمقن همػم ا  ،ومٞمٜم٤مدون قمٚمٞم ً٤م
واحلًـ واحلًلم ،وا شمٕم٤ممم ٘مقل :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [اجلـ.] 1:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ [وم٤مـمل]11:
وهذا هللل قمغم أن اعملاد سم٤معمنميملم ذم هذه أ ٦م هؿ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنم ٦م!!
واًمِمٞمٕم٦م ىمهلل شمٗملىم٧م وملىم ً٤م يمريػمة ،وا شمٕم٤ممم ىمهلل سملأ ٟمٌٞمف ُمـ اعمٗملىملم ًمهلل ٜمٝمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
[إٟمٕم٤مم.] 93:
إن هذا اًميٗمًػم أىملب إمم دًٓم٦م أ ٤مت ُمـ ذًمؽ اًميٗمًػم ًمق يمٜم٤م ٟمًيٌٞمح اًمٕمٌ٨م سمٙمي٤مب ا ،
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمقذ سم٤م أن ٟمٗمنه٤م سمٛمريؾ ذًمؽ اًميٗمًػم اًمذي خيلج يمي٤مب ا  قمـ دٓٓشمف؛ إذ دًٓم٦م
أ ٤مت أقمؿ ُمـ أن شمٗمن هب٤م ـم٤ماٗم٦م ُمـ اًمٓمقااػ وإن يم٤مٟم٧م ىمهلل شمهللظمؾ حتيٝم٤م وٛمٜم ً٤م ٓ ٟمّم٤مً.
ومٝمل أوص٤مف شمٜمٓمٌؼ قمغم يمؾ ُمـ دظمؾ حتيٝم٤م ٓ أن اعم٘مّمقد هب٤م هؿ اًمِمٞمٕم٦م قمغم وضمف اخلّمقص.
إذ ًا ..إومً٤مد دٓٓت أ ٤مت ُمـ أيمؼم اًمذٟمقب ،وٟمحـ ٟمٜمٌف اعم١مُمٜملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن ي٘مقا ا 
وحيذروا ُمـ هذه اعم١ماُملة اًميل أرادت إومً٤مد يمي٤مب ا ً مٗمّمؾ إُم٦م قمـ ههلل ف وٟمقره.

افروايي اخلومسي ظؼة :قمـ ىمقل ا شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
[اًمٌ٘ملةٟ ]1- :مًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :اًمٙمي٤مب :قمكمش( ) ،وٟمحـ ٓ ٟمهللري يمٞمػ ّمٌح اًمٙمي٤مب
اعم٘ملوء إٟمً٤مٟم ً٤م؟! وذم أي ًمٖم٦م ُمـ اًمٚمٖم٤مت؟!
إن هذا اًمٖمٚمق ذم ايُم٤مم ضمٕمٚمٝمؿ ٓ يقرقمقن قمـ شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سمف ذم أي ؾمٞم٤مق ،وٓ ؿمؽ
أن هذا اقميهللاء قمغم يمي٤مب ا ٘ ٓ مٌٚمف ُم١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف ،وٟمحـ قمغم ٘ملم أن اًمِمٞمٕم٦م ُم١مُمٜمقن
سم٤م ورؾمقًمف ،وٓ لوقن أن يٕملض يمي٤مب ا  عمريؾ هذا اًمٕمٌ٨م.

( ) شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( .)91/
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افروايي افسودشي ظؼة :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ [اًمٌ٘ملة.]19:
هذه أ ٦م أٟمزهل٤م ا  سمٕمهلل أن ضب إُمري٤مل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم أول اًمًقرة أو سمٕمهلل أن ذيمل اًمٕمٜمٙمٌقت
واًمذسم٤مب ،وم٠مٟمٙمل اعمنميمقن ذًمؽ وىم٤مًمقاُ( :م٤م سم٤مل اًمٕمٜمٙمٌقت واًمذسم٤مب ذيملان  -أي :ذم يمي٤مب ا )
وم٠مٟمزل ا شمٕم٤ممم هذه أ ٦م( ).
وقمكم أي طم٤مل يمٞمػ ضم٤مز هل١مٓء اًمٕم٤مسمريلم سمٙمي٤مب ا  أن ٗمنوا اًمٌٕمقو٦م  -وهل طمنمة
سمٖمٞمْم٦م  -سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

؟!

إن هذا ُمٜميٝمك آؾميٝمزاء سمٙمي٤مب ا  وُمٜميٝمك اًميح٘مػم ُٕمػم اعم١مُمٜملم

 ،ومٛملة هق

اًمٙمي٤مب ،وُملة هق اًمِمٝمل ،وُملة هق اًمهللاسم٦م ،وُملة هق اًمٌٕمقو٦م  -وؾمٞم٠ميت قملض ذًمؽ ذم ُمٌح٨م
ظم٤مص سمف

ًمٌٞم٤من إذى اًمذي حل٘مف ُمـ ؿمٞمٕميف ،وًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م  -يمٞمػ ٘مٌؾ اعم١مُمٜمقن سم٤م

ورؾمقًمف ُمـ اًمِمٞمٕم٦م هذا اًميحل ػ ًمهللٓاؾ يمي٤مب ا ؟! ويمٞمػ سمٕمهلل ذًمؽ ري٘مقن ذم ه١مٓء اًمذ ـ
لوون هذه آومؽماءات ذم يميٌٝمؿ؟!
هذه ٟمامذج ُمـ اًمي٠مو ت ًمٙمي٤مب ا  اًميل أوًمقه٤م سم٤مٕاٛم٦م.

( ) شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( .)111/
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املطمب الجاٌ٘
تأٖٔن آٖات يف الضخابٛ

ل شمٙميػ اًملوا ٤مت سمي٠مو ؾ ه ٤مت ُمـ اًم٘ملهن ذم هل اًمٌٞم٧م؛ سمؾ أو٤موم٧م إمم ذًمؽ شم٠مو ت أظملى
 ،وومٞمام كم قملض ًمٌٕمض ُم٤م ورد ُمـ ذًمؽ.

ُمٜمٝم٤م شم٠مو ؾ ه ٤مت ذم اًمّمح٤مسم٦م

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:
) ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ [احل٤مىم٦مٟ ]3:مًٌقا إمم أيب قمٌهلل
ا أٟمف ىم٤مل« :وضم٤مء وملقمقن ٕمٜمل اًمري٤مًم٨م ،وُمـ ىمٌٚمف ٕمٜمل إو ًَمٞمَ ْلم ،واعم١مشمٗمٙم٤مت سم٤مخل٤مـمئ٦م ٕمٜمل:
قم٤ماِم٦مش( ).
 )1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

[اًمٜمحؾٟ ]31:مًٌقا إمم أيب

ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملٜ « :مٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء إول ،واعمٜمٙمل اًمري٤مين ،واًمٌٖمل اًمري٤مًم٨مش ( ).
و ٘مّمهللون سم٤مًمٗمحِم٤مء :أسم٤م سمٙمل اًمّمهلل ؼ
قمٜمهللهؿ :قمريامن سمـ قمٗم٤من

 ،واعمٜمٙمل :قمٛمل اًمٗم٤مروق

 ،أُم٤م اًمٌٖمل ومٝمق

.

 )9وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ [اًمٜمقر ،]11:ىم٤مًمقا:
اًمٔمٚمامت :أسمق سمٙمل وقمٛملٖ ،مِم٤مه ُمقج :قمريامن ،سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمضُ :مٕم٤مو ٦م ووميـ سمٜمل أُمٞم٦م ( ).
 )1وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

[اًم٘مّمص ،]9:ىم٤مًمقا :اعملاد سمٗملقمقن وه٤مُم٤من :أسمق سمٙمل وقمٛمل( ).
 )9ىم٤مل اعمجٚمز« :وشم٠مو ؾ اعم١مُمٜملم واي امن واعمًٚمٛملم وايؾم م هبؿ وسمقٓ يٝمؿ ...واًمٙمٗم٤مر
( ) سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)119/91( ،)191/91مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،) 19/1شمٗمًػم اًم٘مٛمل (.)911/1
( )1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،) 9 /9شمٗمًدػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم (ُ ،)11/9مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر ( ،) 19/ 1سمحد٤مر إٟمدقار
( ُ ،) 11/99( ،)919/9مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (  ،) 19/ 1( ،)911/شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (.)191/1
( )9اًمؼمهدد٤من ذم شمٗمًددػم اًم٘مددلهن ( ،) 99/ 1إٟمددقار اًم ُمٕمدد٦م ذم ذح اًمز دد٤مرة اجل٤مُمٕمدد٦م (ذح هل يم٤مؿمددػ اًمٖمٓمدد٤مء)
(ص ،) 99:اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)119/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (/9
( )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)13/1

.)9
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واعمنميملم واًمٙمٗمل واًمنمك واجلٌ٧م واًمٓم٤مهمقت واًم ت واًمٕمزى وإصٜم٤مم سم٠مقمهللااٝمؿ وخم٤مًمٗمٞمٝمؿش( ).
هذه ٟمامذج مم٤م ورد ُمـ شم٠مو ت ذم اًمّمح٤مسم٦م

( ) سمح٤مر إٟمقار (.)191/19

قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م.
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜتأٖٔن آٖات يف الضخاب:ٛ

إؾمامء قم ُم٤مت قمغم أصح٤مهب٤م ،واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل ذيمل أؿمخ٤مص ً٤م سم٠مؾماماٝمؿ يمام ذيمل صٜمقوم ً٤م ُمـ

اًمنم سم٠مؾماماٝم٤مً ،مٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م شمٜم٘مؾ شمٚمؽ إؾمامء وشمٗمنه٤م سمٖمػم طم٘م٤ما٘مٝم٤م.
وهذا اعمٜمٝم٩م اًملديء ًمق ـمٌ٘مٜم٤مه ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ًمٗمًهللت احلٞم٤مة ،ومٙمٞمػ ذم يمي٤مب ا  ،وومٞمام كم
ٟمًيٕملض شمٚمؽ اًملوا ٤مت.
افروايي إوػ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ [احل٤مىم٦م.]3:
أ ٦م شميحهللث قمـ وملقمقن ُمٍم اًمذي يم٤من ذم قمٝمهلل ُمقؾمك

وُمـ ىمٌٚمف ُمـ إُمؿ اًمٙم٤موملة،

ًمٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م شمٚمٖمل اًمي٤مر ل وشمٖمػم إؾمامء وشمْمع أؿمخ٤مص ً٤م سمهللل إؿمخ٤مص اًمذ ـ ذيملهؿ
ا .
وهل هبذا شمٗمن يمي٤مب ا  وحتٞمٚمف إمم يمي٤مب ؿمٞمٕمل ٗمن سمٜمٛمط قم٘م٤ماهلل هذه اًمٗملىم٦م ،ومٝمل ومقق
أهن٤م شملشمٙم٥م ضملُم ً٤م ذم طمؼ قمٔمامء إُم٦م ،هل أ ْم ً٤م شمٕمٌ٨م سمٙمي٤مب ا  يومً٤مده وشمٖمٞمػم دٓٓشمف.
قمريامن سمـ قمٗم٤من «ظميـ اًمٜمٌل ^ش قمغم اسمٜميٞمف ،وممـ ىملهبؿ اًمٜمٌل ^ ومٕم٤مش إمم ضمقاره ،وأٟمٗمؼ
أُمقاًمف ذم ٟمٍمة اًمٜمٌل ^ ،صمؿ يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م قمغم إُم٦م إذ سم٤م ٕميف سم٢ممج٤مقمٝم٤م ،وممـ سم٤م ٕمف قمكم

.

وىمهلل طمٗمظ ا  سمف يمي٤مسمف ،ومجٛمع إُم٦م قمغم ُمّمحػ واطمهلل شمٚم٘ميف إُمد٦م سمد٤مًم٘مٌقل وشمي٤مسمٕمد٧م قمدغم
طمٗمٔمف إمم اًمٞمقم؛ طميك أصٌح ٜمًد٥م إًمٞمدف ومٞم٘مد٤مل« :اعمّمدحػ اًمٕمدريامينش أي :اًمدذي يميٌدف وٟمًدخف هبدذا
آؾمؿ هق :قمريامن سمـ قمٗم٤من

.

وىمهلل وميح٧م ذم قمٝمهلله سمٚمهللان يمريػمة وأذل ا  سمف اًمٙمٗمل وأهٚمف.
ٜم٘مٚم٥م ذم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م إمم« :وملقمقنش ،وهٜم٤م وىمٗم٤مت:
إوػ :ىمهلل ذيمل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ« :وملقمقنش أيمريل ُمـ ؾميلم ُملة ،ومٝمؾ وملقمقن هذا هق قمريامن
أم أن قمريامن سمـ قمٗم٤من هق وملقمقن ذم هذه أ ٦م وم٘مط؟!
ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

[اًمٌ٘ملةُ ]13:مـ هؿ اًمذ ـ ٟمج٤مهؿ ا شمٕم٤ممم ُمـ

وملقمقن؟
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
[اًمٌ٘ملة.]91:
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ [إقملاف.] 19:
وىم٤مل ا ضمؾ وقمز:

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ [إقملاف] 11:

وهٙمذا ذم قمنمات اعمقاوع.
إن هذا إؾمٚمقب أصمؿ اًمذي يٕمٛمهلل إومً٤مد يمي٤مب ا ً مٞمٝمهللف إمم ومّمؾ إُم٦م قمـ يمي٤مهب٤م
سم٢مومً٤مد دٓٓشمف سمٛمريؾ هذه اًمي٠مو ت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م واًميل ٜمدزه قمٜمٝم٤م يمي٤مب ا  ،ومٝمؾ ٘مٌؾ
اعم١مُمٜمقن سم٤م ورؾمقًمف هذا اًمٕمٌ٨م سمٙمي٤مب ا ؟!
وهؾ قصمؼ ومٞمٛمـ لوي هذا اًمٕمٌ٨م ذم يمي٤مب ا ً مٞمٕميٛمهلل قمٚمٞمف ذم ُمٕملوم٦م د ـ ا  سمٕمهلل
ذًمؽ؟!
افثوكقي :أ ٦م شميحهللث قمـ وىم٤ماع شم٤مرخيٞم٦م وىمٕم٧م واٟميٝم٧م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم« :وضم٤مءش وُم٤م ٟمًٌقه إمم
ظمٚمٗم٤مء اًملؾمقل ^ ل ٙمـ ىمهلل ضم٤مء سمٕمهلل ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل« :وضم٤مء وملقمقن وُمـ ىمٌٚمف..ش وهق ل ٠مت سمٕمهلل؟!
افثوفثي :يمٞمػ ٙمقن قمريامن هق وملقمقن و ٌ٘مٞمف اًملؾمقل ^ سمجقاره و هللٟمٞمف و زوضمف ُمـ سمٜم٤مشمف طميك
قمٔمٛميف إُم٦م وسم٤م ٕميف ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م واٟم٘م٤مدت ًمف ومٚمؿ خيلج قمـ سمٞمٕميف أطمهلل ُمـ إُم٦م طميك يم٤مٟم٧م اًمٗميٜم٦م
اًميل ىم٤مده٤م اعميآُملون قمغم د ـ ا .
افرابعي« :اعم١مشمٗمٙم٤متش ًمٗمظ هللل قمغم اجلٛمعُ ،مٗملده «ُم١مشمٗمٙم٦مش ومٙمٞمػ ّمٌح هذا اجلٛمع ُمٗملد ًا؟!
واعم١مشمٗمٙم٤مت ومنوه٤م سمٕم٤ماِم٦م

زوج ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ اًميل ؾمامه٤م رهب٤م  سم٠مم اعم١مُمٜملم،

ومٙمٞمػ ٜمدزل ومٞمٝم٤م ىملهن ؾمامه٤م ُم١مشمٗمٙم٤مت صمؿ ٌ٘مٞمٝم٤م رؾمقل ا ^ حتيف زوضم٦م ًمف!!
وًمٙمـ ههللف هذه اعم١ماُملة اًمٓمٕمـ ذم قملض رؾمقل ا ^ سم٤مًمٓمٕمـ ذم أصح٤مسمف واًمٓمٕمـ ذم
زوضم٤مشمف طميك شمٜمٗمل اًم٘مٚمقب ُمـ يمؾ ُم٤م يٕمٚمؼ سمف ^.
أيي افثوكقي:

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [اًمٜمحؾ.]31:
أوًٓ :خيؼم

قمـ ذ ٕميف اًميل أٟمزهل٤م قمغم رؾمقل ا ^ أهن٤م شميْمٛمـ إُمل سم٠مُمٝم٤مت اًمٗمْم٤ماؾ،

وهل :اًمٕمهللل وايطمً٤من وصٚم٦م اًملطمؿ ،وشمٜمٝمك قمـ أُمٝم٤مت اًملذااؾ وهل :اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمل واًمٌٖمل.
وُم٤م ُمـ ىم٤مرئ ًمٙمي٤مب ا  ل شميٚمقث ومٓملشمف سم٠مدران اًمٕم٘م٤ماهلل اًمٗم٤مؾمهللة إٓ و هللرك هذه اعمٕم٤مين ُمـ
يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف ُمـ ظم ل هذه أ ٤مت اًمٙمل امت.
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واًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمل واًمٌٖمل سم٢مظمقاٟمف اًمري صم٦م :أيب سمٙمل

وقمٛمل وقمريامن ،ومٙمٞمػ شمّمٌح إومٕم٤مل اعمحٛمقدة وإومٕم٤مل اعمذُمقُم٦م أؿمخ٤مص ً٤م؟!
إن هذا إومً٤مد ًمٚمٖم٦م وإومً٤مد ًمٚمٕم٘مؾ؟!
اًمٕم٘مؾ ٗملق سملم اًمٗمٕمؾ واًمِمخصً ،مٙمـ اًملوا ٤مت حتؾ إؿمخ٤مص ُمٙم٤من إومٕم٤مل.
ثوكقوً :قمغم هذا اًميٗمًػم ل ٕمهلل هٜم٤مك أومٕم٤مل ٠مُمل ا  هب٤م وإٟمام شمّمٌح إومٕم٤مل أؿمخ٤مص ً٤م.
ومٚمٞمس هٜم٤مك إطمً٤من ٠مُمل ا

سمف وٓ ومحِم٤مء وُمٜمٙمل ٜمٝمك قمٜمف ،وهبذا شمٌٓمؾ اًمنم ٕم٦م ،وهذا هق

اعم٘مّمقد إظمػم عمريؾ هذه اًملوا ٤مت.
ثوفثوًُ :م٤م ُمٕمٜمك هنل ا ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ؟!
هؾ ُمٕمٜم٤مه اًميحذ ل ُمـ جم٤مًمًيٝمؿ أو ُمٕم٤مذهتؿ؟! أو ُمـ أومٕم٤مهلؿ؟!
ومام سم٤مل اًمٜمٌل ^ سم٘مل ٕم٤مذهؿ طميك ُم٤مت إذا يم٤من ا  ىمهلل هنك قمـ ُمٕم٤مذهتؿ؟! صمؿ ُم٤م سم٤مًمف
ٌ٘مٞمٝمؿ طمقًمف وأومٕم٤مهلؿ رد ئ٦م؟!
أًمٞمس اًمٓمٕمـ لد قمغم رؾمقل ا ^ ىمٌؾ أشمٌ٤مقمف إذا يم٤من ذًمؽ اعمٕمٜمك صحٞمح ً٤م؟!
وم٢مٟمف ^ ل ٌٕمهللهؿ ول حيذر ُمـ أومٕم٤مهلؿ سمؾ أدٟم٤مهؿ وزوج سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٜم٤مشمف وشمزوج هق ُمـ
سمٜم٤مهتؿ ،ومٙمٞمػ ٗمٕمؾ ذًمؽ واًم٘ملهن ذُمٝمؿ و ٓمٕمـ ومٞمٝمؿ؟!
صمؿ هذا قمكم

ىمهلل قم٤مش ُمٕمٝمؿ ّمكم وراءهؿ و ِمػم قمٚمٞمٝمؿ سمٕمهلل أن سم٤م ٕمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م!

ومٙمٞمػ حيذر ا ُ مٜمٝمؿ صمؿ ٟملى قمٚمٞم ً٤م قمغم ذًمؽ احل٤مل ُمٜمٝمؿ؟!
إذ ًا :هق صم٤مين ُمـ ٕميص ا  ذم قمهللم هجلهؿ واًمٌٕمهلل قمٜمٝمؿ!!
صمؿ يمٞمػ ارشمْم٧م إُم٦م سمخ وميٝمؿ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وأـم٤مقمقهؿ وضم٤مدوا حت٧م إُملهتؿ؟!
إن هذه اًملوا ٤مت شمٓمٕمـ قمغم رؾمقل ا ^ وقمغم قمكم وقمغم مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م!!
هذه هل ٟمي٤ما٩م اًميٗم٤مؾمػم أصمٛم٦م :ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ ،وـمٕمـ ذم مجٞمع ُمـ طمقًمف وٓ طمقل وٓ
ىمقة إٓ سم٤م .
وهبذا يْمح ُملاد اعميآُمل ـ وهق ومّمؾ إُم٦م قمـ يمي٤مب رهب٤م  وقمـ رؾمقهل٤م ^ وقمـ أٟمّم٤مر
اًمهلل ـ وُمٌٚمٖمٞمف.
افروايي افثوفثي :ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ [اًمٜمقر.]11 - 93:
سمٕمهلل أن ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أوص٤مف اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ [اًمٜمقر ]99:أردف سمذيمل أطمقال اًمٙمٗم٤مر ،ومذيمل ُمـ طم٤مهلؿ أهنؿ ذم
فم م ؿمهلل هلل سمًٌ٥م ؿمٝمقاهت ؿ وؿمٌٝم٤مهتؿ وقمٜم٤مدهؿ ُٓميٜم٤مقمٝمؿ ُمـ اًمهللظمقل ذم اًمٜمقر ،وهق سمٞم٤من واوح
ُمـ يمي٤مب ا .
ؿمٌح إُؾمقد اًمذ ـ وميحقا اًمٕم٤مل وطمٓمٛمقا دوًميل يمنى
ًمٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ٓم٤مرده٤م
ُ
وىمٞمٍم وأطمٚمقا حمٚمٝمام را ٦م اًميقطمٞمهلل ،وم

سمهلل ُمـ آٟمي٘م٤مم ُمٜمٝمؿ وشمِمق ف ؾمٛمٕميٝمؿ واًمٓمٕمـ ذم

أقملاوٝمؿ.
ومٛملة :ومحِم٤مء وُمٜمٙمل ،وأظملى وملقمقن وه٤مُم٤من ،وصم٤مًمري٦م فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ،شمٙمريػم
اًمٙمذب ًمٕمؾ سمٕمْمف ٘مٌؾ.
وًمق شم٠مُمؾ اًمٕم٤مىمؾ :إذا يم٤مٟم٧م يمؾ هذه أ ٤مت ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ ،ومٝمؾ قمٚمؿ اًملؾمقل ^ ذًمؽ أم ل
ٕمٚمؿ ،وم٢من يم٤من قمٚمؿ ومٝمؾ ٚمزُمف أن يخذ ُمقىمٗم ً٤م يٟم٘م٤مذ إُم٦م ُمـ ذهؿ أم ٓ؟!
وم٢من ىمٞمؾٚ :مزُمف ..ومٚمامذا ل ٗمٕمؾ؟!
وإن ىمٞمؾٚ ٓ :مزُمف ..ومام هل اًمٗم٤ماهللة ُمـ ذيمله ذم يمي٤مب ا .
وإن ىم٤مًمقا :ل ٕمٚمؿ! ومٜم٘مقل :يمٞمػ ل ٕمٚمؿ وقمٚمؿ اًمذ ـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمهلله؟!
أيي افرابعي :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ [اًم٘مّمص.]9:
هذه أ ٦م طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م ىمّمد٦م ُمقؾمدك
شمذيمل أن ا  سمٕم٨م ُمقؾمك

ُمدع وملقمدقن ُمدـ أول ؾمدقرة اًم٘مّمدص ،وم٤مٔ د٤مت

يٟم٘م٤مذ سمٜمدل إهااٞمدؾ ُمدـ وملقمدقن وؾمٞمٜمٍمد اعمًيْمدٕمٗملم ذم أرض

ُمٍم قمغم وملقمقن وُمأله اًمذ ـ ىميٚمقا أسمٜمد٤مء سمٜمدل إهااٞمدؾ ظمقومد ً٤م ُمدـ ُمقًمدقد قًمدهلل ٙمدقن ؾمد٘مقط ُمٚمدؽ
وملقمقن قمغم هلل ف.
وا  ىمهلل ىم٣م أن ٕمٞمش هذا اعمقًمقد ذم ىمٍم وملقمقن؛ ًمٌٞم٤من وٕمػ وملقمقن وقمجزه وسمٞم٤من
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ىمهللرة ا ؾمٌح٤مٟمف وىمٝمله.
وأٟمف  ؿم٤مء ذًمؽ ًمٞمٌلم ًمٗملقمقن ُمهللقمل اًملسمقسمٞم٦م ووز له اًمذي نمف قمغم ضمٜمهلله اًمذ ـ ٕمذسمقن
سمٜمل إهااٞمؾ ًمٞمٛمٜمٕمقا وٓدة ذًمؽ اعمقًمقد وٕمٗمٝمؿ وقمجزهؿ ،وىمهلل حت٘مؼ ىمهللر ا  يمام أراد ؾمٌح٤مٟمف،
هذا ُمٚمخص اًم٘مّم٦م.
إن اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م دمٕمؾ وملقمقن هق أسم٤م سمٙمل ،وه٤مُم٤من هق قمٛمل ،وٓ ٟمهللري يمٞمػ شمٗمن سم٘مٞم٦م
اًم٘مّم٦م؟!
إن ه١مٓء اعميآُمل ـ عم٤م ل يح٘مؼ هلؿ ُم٤م زقمٛمقه ُمـ ايُم٤مُم٦م ذهٌقا إمم أ ٤مت ًميٗمًػمه٤م سمام قهؿ
جملء اًمٜمٍم ًمألاٛم٦م ،ومٝم٤مهؿ ىمهلل ُم٤مشمقا ول ٜمٍموا ،ومام هق اعمخلج؟!
اعمخلج أن هٜم٤مك رضمٕم٦م أظملى ذم قمٍم اعمٝمهللي ٕمٞمهلل ا  يمؾ اًمٜم٤مس ًمٞمٜمٍم ا ؾمٌح٤مٟمف إاٛم٦م
و ٜمي٘مؿ ُمـ أقمهللااٝمؿ؟!
عم٤مذا ل ٜمٍمهؿ ا  ذم قمٍمهؿ و ٜمي٘مؿ ُمـ أقمهللااٝمؿ ،إذ ذًمؽ هق اًمذي شميِمقف إًمٞمف
اًمٜمٗمقس؟!
إذا يم٤من ا  هق اًمذي ؾمٞمٜمٍم اعمٝمهللي وخيلج إُمقات ومٚمامذا ل ٜمٍم إاٛم٦م وهؿ أطمٞم٤مء؟!
وهؾ اًمٜمٍم ُمٜمف أو ُمـ اعمٝمهللي؟
وم٢من يم٤من ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وم٤مًٕمٞمؼ أن ٙمقن اًمٜمٍم ذم زُمـ إاٛم٦م اًمذ ـ ضمٕمٚمقا أاٛم٦م حللاؾم٦م اًمهلل ـ
وىمٞم٤مدة اًمٌنم ٦م؛ إذ هذه هل اًمقفمٞمٗم٦م اًميل ضمٕمٚمقا أاٛم٦م ُمـ أضمٚمٝم٤م!
وخيٗمل هظملهؿ صمؿ ىمٌؾ
ومٙمٞمػ خيذهلؿ ا  و ؽمك اًمٌنم ٦م شمٕمٞمش ذم فم م أيمريل ُمـ أًمػ قم٤مم ُ
ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمنم ـ ؾمٜم٦م حيٞمل إاٛم٦م وأقمهللاءهؿ ًمٞمٜمي٘مؿ ُمٜمٝمؿ؟!
ًمٙمـ عم٤م يم٤من اًمقاىمع ٙمذب دقمقى ايُم٤مُم٦م وم سمهلل ُمـ إطم م اًميل شمهللاقم٥م قمقاـمػ اًمًذج.
اخلومسي :زظؿ ادجؾز أن ادصطؾحوت افؼرآكقي ظـ اإليامن واإلشالم واًمٙمٗمل واًمنمدك وٟمحقمهد٤م
إٟمام لاد هب٤م اًمقٓ ٦م ًمألاٛم٦م واًمٕمهللاء هلؿ.
وهؾ اًمٌنم ٦م ُمٜمذ وضمهللت وإاٛم٦م ُمقضمقدون ُمٕمٝم٤م؟
اعمجٚمز ٚمٖمل اًمي٤مر ل اًمٌنمي سم٠مٟمٌٞم٤ماف ورؾمٚمف وُم١مُمٜمٞمف ويم٤مومل ف وُمنميمٞمف؛ ًمٞمٙمقن اعملاد أاٛم٦م
اًمِمٞمٕم٦م وأشمٌ٤مقمٝمؿ وأقمهللاءهؿ؟

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

212

وم٤مًم٘ملهن :ؿمٞمٕمل ،واًمي٤مر ل :ؿمٞمٕمل ،وأظملة ًمٚمِمٞمٕم٦م ،ومٝمؾ ٘مٌؾ قم٤مىمؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط؟!
وًمٙمٜمٝم٤م اعم١ماُملة سم٤مقمؽماف قم٘م ء اًمِمٞمٕم٦م.
ؿول ادحدث افشقعل هوصؿ معروف ايسـل:
« وسمٕمهلل اًمييٌع ذم إطم٤مد ٨م اعمٜمينمة ذم جم٤مُمٞمع احلهلل ٨م يم٤مًمٙم٤مذم واًمقاذم وهمػممه٤م ٟمجهلل أن اًمٖم ة
واحل٤مىمهلل ـ قمغم إاٛم٦م واهلهللاة ل ؽميمقا سم٤مسم ً٤م ُمـ إسمقاب إٓ ودظمٚمقا ُمٜمف يومً٤مد أطم٤مد ٨م إاٛم٦م
وايؾم٤مءة إمم ؾمٛمٕميٝمؿ ،وسم٤مًمي ٤مزم رضمٕمقا إمم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٞمٜمٗمريقا قمـ ـمل ٘مف ؾمٛمقُمٝمؿ ودؾم٤ماًٝمؿ؛
ٕٟمف اًمٙم م اًمقطمٞمهلل اًمذي حييٛمؾ ُم٤م ٓ حييٛمٚمف همػمه ،ومٗمنوا ُمئ٤مت أ ٤مت سمام ل هللون وأًمّم٘مقه٤م
سم٤مٕاٛم٦م اهلهللاة زور ًا وشمْمٚمٞم ًش( ).
وهذا أٟمٛمقذج ُمـ شمٚمؽ اًمًٛمقم وذًمؽ اًمهللس اًمذي أًمّمؼ سم٤مٕاٛم٦م ًمٚمٓمٕمـ ذم ظمٞم٤مر إُم٦م.

( ) اٟمٔمل :اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظمٌ٤مر (ص.)199:
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ادطؾى افثوين :إئؿي هؿ وحدهؿ افذيـ يػفؿقن ـتوب ار .
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املطمب األٔه
الكتـــب املٕزٔثـــٛ

عم٤م يم٤من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هق اعمّمهللر إؾم٤مس ًمهلل ـ ا  وىمهلل دسمل اعم١ممتلون اًملوا ٤مت يسمٓم٤مًمف
وإوم٘م٤مد اًمري٘م٦م ومٞمف ،يمام دسمل اعم١ممتلون إوم٘م٤مد اًمري٘م٦م ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ^ سم٤مًمٓمٕمـ ذم أصح٤مسمف يمام شم٘مهللم سمٕمْمف،
وؾمٞم٠ميت إيمامل ًمذًمؽ ذم ُمٌ٤مطم٨م ُمًي٘مٚم٦م سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.
ومام هق اعمّمهللر إذ ًا هلذا اًمهلل ـ اجلهلل هلل؟!
اعمّمهللر اجلهلل هلل هق ووع اًملوا ٤مت اًميل شم٘ملر أن هٜم٤مك أاٛم٦م ُمٕمّمقُملم يٚم٘مقن قمٚمٛمٝمؿ ُمـ ا
ُ مٌ٤مذة وُمٕمٝمؿ ز ٤مدة قمغم ذًمؽ يمي٥م ضمهلل هللة شمِميٛمؾ قمغم يمؾ اًمهلل ـ ،وشمٚمؽ اًمٙمي٥م هل:
إولُ :مّمحػ وم٤مـمٛم٦م.
افثوين :اجل٤مُمٕم٦م.
افثوفٌ :اجلٗمل.
افرابع :اًمّمحٞمٗم٦م.
وىمهلل ضم٤مءت روا ٤مت ٟمًٌ٧م إمم أاٛم٦م هل اًمٌٞم٧م شمزقمؿ وضمقد هذه اعمّم٤مدر ًمهللى هل اًمٌٞم٧م ،وومٞمام
٠ميت قملض ًمٌٕمض شمٚمؽ اًملوا ٤مت صمؿ اًمقىمقف ُمٕمٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

قم٘مهلل اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسم٤مً سمٕمٜمقان «سم٤مب ومٞمف ذيمل اًمّمحٞمٗم٦م واجلٗمل واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦مش ( /

 )111 - 191وأورد حتيف صمامين روا ٤مت ،هل:
 -قمـ أيب سمّمػم أٟمف ىم٤مل« :دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌهلل ا

 ،وم٘مٚم٧م ًمف :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! إٟمٜمل

أؾم٠مًمؽ قمـ ُمً٠مًم٦م ،ه٤م هٜم٤م أطمهلل ًٛمع يم ُمل؟
ىم٤مل :وملومع أسمق قمٌهلل ا

ؾمؽم ًا سمٞمٜمف وسملم سمٞم٧م هظمل ،وم٤مـمٚمع ومٞمف ،صمؿ ىم٤مل٤ :م أسم٤م حمٛمهلل! ؾمؾ قمام

سمهللا ًمؽ .ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،إن ؿمٞمٕميؽ يحهللصمقن أن رؾمقل ا  قم َّٚمؿ قمٚمٞم ً٤م
ًمف ُمٜمف أًمػ سم٤مب؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل٤ :م أسم٤م حمٛمهلل ،قمٚمؿ رؾمقل ا  قمٚمٞم ً٤م

سم٤مسم ً٤م ٗميح

أًمػ سم٤مب ٗميح ُمـ يمؾ

سم٤مب أًمػ سم٤مب .ىم٤مل :ىمٚم٧م هذا وا اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل :ومٜمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ذم إرض ،صمؿ ىم٤مل :إٟمف ًمٕمٚمؿ وُم٤م هق
سمذاك.
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ىم٤مل :صمؿ ىم٤مل٤ :م أسم٤م حمٛمهلل ،وإن قمٜمهللٟم٤م اجل٤مُمٕم٦م ،وُم٤م هللرهيؿ ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك!
وُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟ ىم٤مل :صحٞمٗم٦م ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم ً٤م سمذراع رؾمقل ا  وإُم اف ُمـ ومٚمؼ ومٞمف ،وظمط
قمكم سمٞمٛمٞمٜمف ،ومٞمٝم٤م يمؾ طم ل وطملام ويمؾ رء حيي٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طميك إرش ذم اخلهللش .وضب سمٞمهلله
إزم وم٘م٤مل :شم٠مذن زم ٤م أسم٤م حمٛمهلل؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! إٟمام أٟم٤م ًمؽ وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م .ىم٤مل :هذا وا
اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل :إٟمف ًمٕمٚمؿ وًمٞمس سمذاك.
صمؿ ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ىم٤مل :وإن قمٜمهللٟم٤م اجلٗمل ،وُم٤م هللرهيؿ ُم٤م اجلٗمل؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :وُم٤م اجلٗمل؟ ىم٤مل:
وقم٤مء ُمـ أدم ،ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم واًمقصٞملم ،وقمٚمؿ اًمٕمٚمامء اًمذ ـ ُمْمقا ُمـ سمٜمل إهااٞمؾ.
ىم٤مل :ىمٚم٧م :إن هذا هق اًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل :إٟمف ًمٕمٚمؿ وًمٞمس سمذاك.
صمؿ ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ىم٤مل :وإن قمٜمهللٟم٤م عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م
؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م :وُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

 ،وُم٤م هللرهيؿ ُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

؟ ىم٤ملُ :مّمحػ ومٞمف ُمريؾ ىملهٟمٙمؿ هذا صم ث ُملات،

وا ُم٤م ومٞمف ُمـ ىملهٟمٙمؿ طملف واطمهلل.
ىم٤مل :ىمٚم٧م :هذا وا اًمٕمٚمؿ ،ىم٤مل :إٟمف ًمٕمٚمؿ وُم٤م هق سمذاك.
صمؿ ؾمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ،صمؿ ىم٤مل :إن قمٜمهللٟم٤م قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وقمٚمؿ ُم٤م هق يم٤ماـ إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م ،ىم٤مل:
ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،هذا وا اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل :إٟمف ًمٕمٚمؿ وًمٞمس سمذاك.
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك وم٠مي رء اًمٕمٚمؿ؟
ىم٤ملُ :م٤م حيهللث سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،إُمل ُمـ سمٕمهلل إُمل ،واًمٌمء سمٕمهلل اًمٌمء إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦مش( ).
 -1قمـ مح٤مد سمـ قمريامن أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا
وقمنم ـ وُم٤ما٦م ،ذًمؽ أٟمٜمل ٟمٔملت ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م
إن ا شمٕم٤ممم عم٤م ىمٌض ٟمٌٞمف  دظمؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م

٘مقل« :شمٔمٝمل اًمزٟم٤مدىم٦م ذم ؾمٜم٦م ٍ
صمامن
 .ىم٤مل :ىمٚم٧م :وُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م؟ ىم٤مل:

ُمـ ووم٤مشمف ُمـ احلزن ُم٤م ٓ ٕمٚمٛمف إٓ ا ،

وم٠مرؾمؾ ا إًمٞمٝم٤م ُمٚمٙم ً٤م ًكم همٛمٝم٤م وحيهللصمٝم٤م ،ومِمٙم٧م ذًمؽ إمم أُمػم اعم١مُمٜملم

 ،وم٘م٤مل :إذا أطمًً٧م

سمذًمؽ وؾمٛمٕم٧م اًمّمقت ،وم٘مقزم زم .وم٠مقمٚمٛميف سمذًمؽ ،ومجٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

ٙمي٥م يمؾ ُم٤م ؾمٛمع

( ) اًمٙم٤مذم ( ُ ،)111 ،193/مٙم٤مشمٞم٥م اًملؾمقل ( ،)9 /1شمٗمًػم يمٜمدز اًمدهللىم٤ماؼ ( ،)1 /1شم٠مو دؾ أ د٤مت ( ) 19/
إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م (ص ،)91:يمِمػ احل٘م٤ماؼ (ص ،) 1 :اعمٝمهللي اعمٜمئمل ذم وقء إطم٤مد د٨م وأصمد٤مر اًمّمدحٞمح٦م
(ص ،)11:أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٙمي٤مب واًمًٜم٦م (ص.)119:
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طميك أصمٌ٧م ُمـ ذًمؽ ُمّمحٗم ً٤م .ىم٤مل :صمؿ ىم٤مل :أُم٤م إٟمف ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ احل ل واحللام ،وًمٙمـ ومٞمف قمٚمؿ
ُم٤م ٙمقنش( ).
٘مقل« :إن قمٜمهللي اجلٗمل

 -9قمـ احلًلم سمـ أيب اًمٕم ء أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

إسمٞمض .ىمٚم٧م :وم٠مي رء ومٞمف؟ىم٤مل :زسمقر داود ،وشمقراة ُمقؾمك ،وإٟمجٞمؾ قمٞمًك ،وُمّمحػ إسملاهٞمؿ
!! واحل ل واحللام ،وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ُم٤م أزقمؿ أن ومٞمف ىملهٟم ً٤م ،وومٞمف ُم٤م حيي٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمٜم٤م وٓ
ٟمحي٤مج إمم أطمهلل ،طميك ومٞمف اجلٚمهللة ،وٟمّمػ اجلٚمهللة ،ورسمع اجلٚمهللة ،وأرش اخلهللش.
وقمٜمهللي اجلٗمل إمحل ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :وأي رء ذم اجلٗمل إمحل؟ ىم٤مل :اًمً ح ،وسمذًمؽ إٟمام ٗميح
ًمٚمهللم ٗميحف ص٤مطم٥م اًمًٞمػ ًمٚم٘ميؾ.
وم٘م٤مل ًمف قمٌهلل ا سمـ أيب ٕمٗمقر :أصٚمحؽ ا أ ٕملف هذا سمٜمق احلًـ؟ وم٘م٤مل :إي وا يمام ٕملومقن
اًمٚمٞمؾ أٟمف ًمٞمؾ ،واًمٜمٝم٤مر أٟمف هن٤مر ،وًمٙمٜمٝمؿ حيٛمٚمٝمؿ احلًهلل قمغم اجلحقد وايٟمٙم٤مر ،وًمق ـمٚمٌقا احلؼ سم٤محلؼ
ًمٙم٤من ظمػم ًا هلؿش( ).
« :إن ذم اجلٗمل اًمذي ذيملوٟمف عم٤م

 -1قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمهلل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل أسمق قمٌهلل ا

ًقءهؿٕ ،هنؿ ٓ ٘مقًمقن احلؼ واحلؼ ومٞمف ،ومٚمٞمخلضمقا ىمْم٤م ٤م قمكم ووملااْمف إن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم،
وؾمٚمقهؿ قمـ اخل٤مٓت واًمٕمامت ،وًمٞمخلضمقا ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

وُمٕمف ؾم ح رؾمقل ا  ،وإن ا ٘ مقل :فأتوا

 ،وم٢من ومٞمف وصٞم٦م وم٤مـمٛم٦م

،

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ش( ) [إطم٘م٤مف.]1:
وأ ٦م هٙمذا( :اِ ْا ُي ِ
قين ﯟ) وىمهلل طملوميٝم٤م اًملوا ٦م وم٘م٤مًم٧م« :وم٠مشمقاش.

( ) سمّم٤مال اًمدهللرضم٤مت (ص ،) 99:اًمٙمد٤مذم (  ،)111/سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)11/19( )11/19( )919/11إٟمدقار
اًمٌٝمٞمد٦م (صُ ،)19:مٕمدد٤مل اعمهللرؾمديلم (ُ ،)9 9/1مقؾمددققم٦م أطم٤مد د٨م أهددؾ اًمٌٞمد٧م ( ،)911/ 1ىمدد٤مُمقس اًملضمدد٤مل
( ،)99 / 1إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م (ص.)11 :
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)111/سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،) 9 ، 91:ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ُ ،) 91/مقؾمدققم٦م أطم٤مد د٨م
أهؾ اًمٌٞم٧م ( ،)91 / 1اًميح٘مٞمؼ ذم ايُم٤مُم٦م وؿمئقهن٤م (ص.)111:
( )9سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،) 99:ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ُ ،) 93/مٕم٤مل اعمهللرؾميلم ( ،)9 1/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم
(.)3/9
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 -9قمـ أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن قمٜمهللٟم٤م يمي٤مسم ً٤م إُم ء رؾمقل ا ^ وظمط قمكم ،صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م يمؾ
طم ل وطملامش( ).
 -9قمـ قمٌهلل اعمٚمؽ سمـ أقملم أٟمف ىم٤مل ٕيب قمٌهلل ا  « :إن اًمز هلل ٦م واعمٕميزًم٦م ىمهلل أـم٤مومقا سمٛمحٛمهلل سمـ
قمٌهلل ا ومٝمؾ ًمف ؾمٚمٓم٤من؟ وم٘م٤مل :وا إن قمٜمهللي ًمٙمي٤مسملم ومٞمٝمام شمًٛمٞم٦م يمؾ ٟمٌل ويمؾ ُمٚمؽ ٛمٚمؽ
إرض ٓ ،وا ُم٤م حمٛمهلل سمـ قمٌهلل ا ذم واطمهلل ُمٜمٝمامش( ).
 -9يمي٤مب وم٤مـمٛم٦مً « :مٞمس ُمـ ُمٚمؽ ٛمٚمؽ إرض إٓ وهق ُمٙميقب ومٞمف سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف ،وُم٤م
وضمهللت ًمقًمهلل احلًـ ومٞمف ؿمٞمئ ً٤مش( ).
ىم٤مل اًمِمٞمل اًمِمٞمٕمل حمٛمهلل طمًلم اعمٔمٗمل وهق يحهللث قمـ قمٚمقم ايُم٤مم« :صم٤مًمريٝمـُ :م٤م قمٜمهللهؿ ُمـ
اجلٗمل واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م وُم٤م حيهللث سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،وهذه إطمهللى اعمٜم٤مسمع ًمٕمٚمقُمٝمؿ اًمزاظملة،
وىمهلل أٟمٌ٠مت هذه اًمٓم٤ماٗم٦م قمـ سمٞم٤من هذه اعمٜم٤مسمعّ .
وم٢من أسم٤م سمّمػم ٘مقل :دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌهلل ا

،

وم٘مٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! ّإين أؾم٠مًمؽ قمـ ُمً٠مًم٦م .ه٤م هٜم٤م أطمهلل ًٛمع يم ُمل؟ وملومع أسمق قمٌهلل ا ؾمؽم ًا سمٞمٜمف
وسملم سمٞم٧م هظمل وم٠مـمٚمع ومٞمف ،صمؿ ىم٤مل٤ :م أسم٤م حمٛمهلل ؾمؾ قمام سمهللا ًمؽ .ىم٤مل :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! َّ
إن ؿمٞمٕميؽ
يحهللصمقن ّ
أن رؾمقل ا  قم ّٚمؿ قمٚمٞم ً٤م

أًمػ سم٤مب ٗميح ًمف ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب؟ وم٘م٤مل أسمق قمٌهلل

ا ٤ :م أسم٤م حمٛمهلل! قم َّٚمؿ رؾمقل ا ^ قمٚمٞم ً٤م

أًمػ سم٤مب ٗميح ًمف ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب .ىم٤مل أسمق

سمّمػم :وم٘مٚم٧م :هذا وا اًمٕمٚمؿ.
صمؿ َّ
إن اًمّم٤مدق

عم٤م رأى اؾميٕمٔم٤مم أيب سمّمػم هذا اعمٜمٌع اًمٕمز ز ص٤مر ٜمٌئف سم٠من هلؿ ُمٜم٤مسمع أظملى

أهمزر ُم٤مدة وأؾمح ومٞمْم ً٤م ،ومذيمل ًمف َّ
وإهن٤م ؾمٌٕمقن ذراقم ً٤م سمذراع رؾمقل ا ^
أن قمٜمهللهؿ اجل٤مُمٕم٦مّ ،
وإُم اف ُمـ ومٚمؼ ومٞمف وظمط قمكم سمٞمٛمٞمٜمف ،ومٞمٝم٤م يمؾ طم ل وطملام ،ويمؾ رء حيي٤مج إًمٞمف اًمٜم٤مس ،طميك
إرش ذم اخلهللش.

( ) اًمٙم٤مذم (  ،)111/اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إاٛم٦م (  ،)119/ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( .)3/
( )1اًمٙم٤مذم ( ُ ،)111/مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (ٜ ،)99 /9م٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز (صُ ،) 11:مٕم٤مل اعمهللرؾمديلم (ُ ،)911/1مٙم٤مشمٞمد٥م
اًملؾمقل ( ،)99/1شم٤مر ل هل زرارة (ص ،) 11:اعمٕمغم سمـ ظمٜمٞمس (ص.)9 :
( )9اًمٙمدد٤مذم ( ُ ،)111/مٕمدد٤مل اعمهللرؾمدديلم (ُ ،)919/1مٙم٤مشمٞمدد٥م اًملؾمددقل ( ،)19/1هندد٩م اًمًددٕم٤مدة ( ،)99/1سمهللا دد٦م
اعمٕم٤مرف ايهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤ماهلل ايُم٤مُمٞم٦م (.)11/1
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صمؿ ذيملَّ :
أن قمٜمهللهؿ اجلٗمل ،وأٟمّف وقم٤مء ُمـ أدم ،ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم واًمقصٞملم وقمٚمؿ اًمٕمٚمامء اًمذ ـ
ُمْمقا ُمـ سمٜمل إهااٞمؾ.
صمؿ ذيمل أن قمٜمهللهؿ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ،وأٟمّف ُمريؾ اًم٘ملهن صم ث ُملات ،صمؿ ىم٤مل

ّ :
إن قمٜمهللٟم٤م قمٚمؿ

ُم٤م يم٤من وقمٚمؿ ُم٤م هق يم٤ماـ إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م.
وذم يمؾ هذا ٘مقل أسمق سمّمػم ُمٌيٝمل ًا!! وُمًيٕمٔم ًام :هذا وا اًمٕمٚمؿ ،واًمّم٤مدق

٘مقل :إٟمَّف

ًمٕمٚمؿ وًمٞمس سمذًمؽ ،وم٘م٤مل ًمف أسمق سمّمػم :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! وم٠مي رء اًمٕمٚمؿ؟
ىم٤مل

ُ :م٤م حيهللث سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،إُمل سمٕمهلل إُمل ،واًمٌمء سمٕمهلل اًمٌمء ،إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م( ).

إٟمّٜم٤م وإن ل ٟمهللرك طم٘مٞم٘م٦م هذه اعمٜم٤مسمع ،وىمهللر هذه اعمقاد ،إّٓ أٟمَّٜم٤م ٟمٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٌٞم٤من َّأهنؿ ُرزىمقا ُمـ
اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٓ ُمز هلل قمٚمٞمف إمم ُم٤م ؿم٤مء ا ضمؾ ؿم٠مٟمف ،وأٟمَّف ًمق ًٛمح ًمٜم٤م اًمٌٞم٤من سم٠من ٟمٕملومف سم٠ميمريل ُمـ
احلْمقري ،وأوؾمع ُمـ احلّمقزمً ،مقؾمٛمٜم٤مه سمف.
إذاومف

قمغم اًمٌٞم٧م ورومع اًمًؽم ذم هذه اًملوا ٦م ٓ ًمٞمٕمٚمؿ هؾ ومٞمف أطمهلل ،ومٞمٙمقن ُمٜم٤مومٞم ً٤م

ًمٚمحْمقري ،سمؾ ًمٞمٓمٛمئـ أسمق سمّمػم سمخٚمق اًمٌٞم٧م ُمـ اًمً٤مُمع!!
وًم٘مهلل أوضمزٟم٤م سمٜم٘مؾ إطم٤مد ٨م اًميل دًم٧م قمغم ؾمٕم٦م قمٚمقُمٝمؿ ،وطمْمقره٤م ًمهللهيؿٟٕ ،مٜم٤م ٓ ٟمل هلل
اؾمي٘مّم٤مء ُم٤م ضم٤مء قمٜمٝمؿ ذم هذا اًمٌ٤مب ،وم٢من اًمٖملض إوطمهلل أن ٟمٕملف ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وٓ
ٟمٕملومف قمـ ـمل ؼ اًمٜم٘مؾ ،إٓ سمام قملومقه ًمٜم٤م وأسم٤مٟمقه ُمـ ذًمؽ اعمٙمٜمقن ذم أوقمٞم٦م صهللورهؿ.
وسمام أوردٟم٤مه حيّمؾ اًمٖملض اعمٓمٚمقب واًمْم٤مًم٦م اعمٜمِمقدة ،وإن يم٤من ُم٤م أوردٟم٤مه ىمٓملة ُمـ همٞم٨م،
وهملوم٦م ُمـ سمحل ،مم٤م ضم٤مء قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمـ إظمٌ٤مر وفمٝمل ُمـ أصم٤مرش( ).

( ) واٟمٔمل :اًمٙمد٤مذم (  )193/سمد٤مب ومٞمدف ذيمدل اًمّمدحٞمٗم٦م واجلٗمدل واجل٤مُمٕمد٦م وُمّمدحػ وم٤مـمٛمد٦م قمٚمٞمٝمد٤م اًمًد م ،سمّمد٤مال
اًمهللرضم٤مت (صٜ ،) 91 ، 9 :م٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز (ص ،) 13:سمح٤مر إٟمقار (.)93/19
( )1قمٚمؿ ايُم٤مم (ص.)99-91:
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜالسٔاٖات الدال ٛعم ٜاملضادز البدٖم:ٛ

أوًٓ :هذه اًملوا ٤مت شميحهللث قمـ ؿمخّمٞم٤مت ظمٞم٤مًمٞم٦م ل شمقضمهلل قمغم فمٝمل إرض ،وم٘مهلل زقمٛم٧م أن

ًمألاٛم٦م قمٚمقُم ً٤م ل ٌٚمٖمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء ول شمٕملومٝم٤م اعم اٙم٦م.
ؿمخّمٞم٦م ًمهللهي٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ( :أًمػ سم٤مب ٗميح ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب) أيُ :مٚمٞمقن سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ،
واًمٌ٤مب ِمٛمؾ ُمً٤ماؾ يمام هق ُمٕملوف!
إن مجٞمع ُم٤م جيهلل ذم طمٞم٤مة اًمٌنم ٦م ُمـ اعمً٤ماؾ اًميل حتي٤مج إمم أطمٙم٤مُمٝم٤م ٓ ٌٚمغ وٓ قمنم هذه
إسمقاب ومام هل هذه إسمقاب ٤م شملى؟!
ِ
شمٙميػ اًملوا ٤مت سم٤مًمٕمٚمؿ اًمِمٗمقي طميك أو٤موم٧م إًمٞمف قمٚم ًام ُمٙميقسم ً٤م ذم يمي٤مب اؾمٛمف« :اجل٤مُمٕم٦مش
صمؿ ل
وٓ ٟمهللري هؾ اعمٙميقب هق ٟمٗمس شمٚمؽ إسمقاب أم ز ٤مدة قمٚمٞمٝم٤م؟!
واًمّمحٞمح أن اًمٙم م ٌٓمؾ سمٕمْمف سمٕمْم ً٤م؛ ٕن اًمذي ٛمٚمؽ ُمٚمٞمقن سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ٓ حيي٤مج إمم
يمي٤مب.
صمؿ ل شمٙميػ اًملوا ٤مت سميٚمؽ اًمهللقم٤موى سمؾ أو٤موم٧م أن ًمهللهيؿ«( :اجلٗمل إسمٞمضش وومٞمف زسمقر داود
وشمقراة ُمقؾمك وإٟمجٞمؾ قمٞمًك واحل ل واحللام) وٓ ٟمهللري ُم٤م هل احل٤مضم٦م إمم يمي٥م أد ٤من ُمٜمًقظم٦م،
وىمهلل شمْمٛمـ اًم٘ملهن يمؾ ُم٤م حتي٤مضمف إُم٦م ُمـ ُمً٤ماؾ اًمهلل ـ؟!
وأظمػم ًا :ومٚمهللهيؿ (قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وقمٚمؿ ُم٤م هق يم٤ماـ إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م)؟
هؾ ؾمٛمع ذم شم٤مر ل اًمٌنم ٦م سمِمخّمٞم٦م ُمريؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م؟!
ثوكقوً :هذه افدرجي مل يبؾغفو ادالئؽي وٓ افرشؾ:
وم٘مهلل ذيمل ا  ذم ىمّم٦م ظمٚم٘مف ٔدم
قمٜمهللُم٤م ىم٤مل هلؿ :

أهنؿ ل ٕمٚمٛمقا قمـ صٗم٤مت هدم

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

[اًمٌ٘ملة ]91:ومذيمل شمٕم٤ممم أهنؿ:

إٓ ضم٤مٟمٌ ً٤م واطمهلل ًا
ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [اًمٌ٘ملة]91:؟ صمؿ ىم٤مًمقا :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
[اًمٌ٘ملة ]91:ول ٕمٚمٛمقا أن سمٞمٜمٝمؿ ُمـ ٙميؿ متلد ًا وقمّمٞم٤مٟم ً٤م وهق« :إسمٚمٞمسش وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [اًمٌ٘ملة ،]91:أي :إٟمٙمؿ ذيملشمؿ ؿمٞمئ ً٤م وهم٤مسم٧م قمٜمٙمؿ أؿمٞم٤مء أٟم٤م أقمٚمٛمٝم٤م ،صمؿ إٟمف شمٕم٤ممم
قم َّٚمؿ هدم قمٚم ًام ضمهلل هلل ًا ل ٕمٚمٛمقه ،ومً٠مهلؿ قمٜمف ومٚمؿ ٕملومقه ،صمؿ ؾمٚمٛمقا  سم٤مًمٕمٚمؿ ُمٕمؽموملم سمجٝمٚمٝمؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ
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ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [اًمٌ٘ملة:

.]9

ومٝم٤م هؿ اعم اٙم٦م ل ٕمٚمٛمقا ُم٤م ٟمً٥م إمم اعم اٙم٦م ُمـ قمٚمقم وهؿ اعم٘ملسمقن ُمـ ا .
صمؿ ه١مٓء اًملؾمؾ ُمـ ٟمقح
ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف ٟمقح

إمم حمٛمهلل ^ ل ّمٚمقا إمم هذه اًمهللرضم٦م.
:

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ [هقد.]19 -19:
أن اسمٜمف ًمٞمس ُمـ أهٚمف اًمذ ـ وقمهلل ا  سمٜمج٤مهتؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭬ ﭭ

ومٚمؿ ٕمٚمؿ ٟمقح

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ [هقد.]13 -19:
وهذا ٟمٌل ا إسملاهٞمؿ

يم٤من ًيٖمٗمل ٕسمٞمف ول ٕمٚمؿ أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ [إسملاهٞمؿ.]1 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ؾمٌ٥م اؾميٖمٗم٤مره اًمً٤مسمؼ أٟمف ل ٙمـ ٕمٚمؿ سمٜمٝم٤م يف :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
[اًميقسم٦م1:

].

صمؿ ه٤م هق إسملاهٞمؿ

شم٠مشمٞمف اعم اٙم٦م ومٞمٔمٜمٝمؿ سمنم ًا ومٞمذسمح هلؿ قمج ً ًمٞمٓمٕمٛمٝمؿ واعم اٙم٦م ٓ

٠ميمٚمقن.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ [اًمذار ٤مت.]11 -11:
وهذا ٟمٌل ا ُمقؾمك

ٓ ٕمٚمؿ ُم٤م ٕمٚمٛمف اخلي

طميك ؾم٠مل ا  أن ٛمٙمٜمف ُمـ

اًمقصقل إًمٞمف ًمٚميٕمٚمؿ ُمٜمف ،ومٙم٤من خييٚمػ ُمٕمف ومٞمام ٗمٕمؾ صمؿ ؾمٚمؿ ًمف يمام هق ُمٗمّمؾ ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ.
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وأظمػم ًا :هذا ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ٠مُمله ا  أن خيؼمهؿ سمٕمهللم قمٚمٛمف سم٤مًمٖمٞم٥م ،وٓ ٛمٚمؽ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ
اًمٙمقن ،وًمٞمس ُمٚمٙم ً٤م ٓ ٠ميمؾ وٓ نمب وٟمحق ذًمؽ ،ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻
﮼ ﮽ [إٟمٕم٤مم.]91:
ثوفثوً :إن هذه افشخصقي افتل مل يبؾغفو مؾؽ مؼرب وٓ كبل مرشؾ فق وجدت ظذ طفر إرض
فغرت جمرى افتوريخ.
وم٤مًمِمخص اًمذي ًمهلل ف يمؾ ُم٤م حيي٤مضمف اًمٌنم ويمؾ ُم٤م ٓ حيي٤مضمف اًمٌنم ُمـ قمٚمؿ إوًملم وأظمل ـ
ُمـ أطمٙم٤مم اًمنم ٕم٦م وأظمٌ٤مر اًمٖمٞمقب وم حيهللث أُمل إٓ ٕمٚمٛمف – هذا اًمِمخص ًمق يم٤من طم٘مٞم٘م٦م ٓومييـ
سمف اًمٕم٤مل .يمٞمػ وشم٤مرخيٝمؿ اعمهللون قمٜمٝمؿ ل ذيمل إٓ أؿمخ٤مص ً٤م قم٤مد لم أيمريلهؿ قمٚم ًام ل زد قمغم ُمـ ذم
قمٍمه ُمـ اًمٕمٚمامء؟!
صمؿ ىمهلل رصهللت طمٞم٤مهتؿ ومٙم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن قمغم أ هللي اًمٕمٚمامء ،وذيمل ذم شملامجٝمؿ ؿمٞمقظمٝمؿ ُمـ أهؾ
اًمًٜم٦م وُمـ أظمذ قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ يمذًمؽ( ).
يمٞمػ قضمهلل ُمريؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م ذم إرض صمؿ ٓ حتهللث شمٖمٞمػم ًا ذم اًمٕم٤مل؟
إن اعمجيٛمٕم٤مت اًمٌنم ٦م ىمهلل شمٕملو٧م ًميٖمٞمػمات يمريػمة يم٤من ىم٤مدهت٤م اًمٕمٚمامء واًمذ ـ ل ّمٚمقا إمم قمنم
ُم٤م ذيملشمف هذه اًملوا ٤مت قمـ قمٚمقم إاٛم٦م ،سمؾ شمزقمؿ اًملوا ٤مت أن إاٛم٦م يم٤من ًمهللهيؿ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي
ل ٕمٚمٛمف أوًمئؽ اًم٘م٤مدة.
رابعوً :ىمقم هبذه اًمهللرضم٦م اًميل شم٘مؽمب ُمـ درضم٦م اًملسمقسمٞم٦م – وىمهلل أوصٚمقهؿ إًمٞمٝم٤م يمام شم٘مهللم – ٓ
ذيملون ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وًمق ُملة واطمهللة؟!
خومسوً :صمؿ هذه اًمٙمي٥م إن يم٤مٟم٧م شمِميٛمؾ قمغم ُم٤م حيي٤مضمف اعمًٚمٛمقن ِ
ومٚم َؿ ل ٌٚمٖمٝم٤م اًمٜمٌل ^ ُٕميف
ًميٙمقن ُمٕمٞمٜم٦م هلؿ قمغم ُمٕملوم٦م إطمٙم٤مم اًمهلل ٜمٞم٦م ،وا  ىم٤مل ًملؾمقًمف ^:

ﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
[اعم٤ماهللة.]99:

( ) واٟمٔمل :اًميِمٞمعٟ ..مِم٠مشمف وُملاطمٚمف ًمٚمٛم١مًمػ.
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أُمله سم٠من ٌٚمغ يمؾ ُم٤م أٟمزل إًمٞمف ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً يمام سملم ذًمؽ ؾمٌح٤مٟمف ذم ه ٦م أظملى وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ [إبراهيم.]25:

ومٙمٞمػ ٙمقن سم هم ً٤م ًمٚمٜمد٤مس صمدؿ خيٗمٞمدف رؾمدقل ا ^ قمدٜمٝمؿ و ٕمٓمٞمدف ٔل سمٞميدف وم٘مدط وهدق رؾمدقل
ًمٚمٌنم يمٚمٝمؿ؟!
ؾم٤مدؾم ً٤م :صمؿ يمٞمػ شمٙمقن هذه اًمٙمي٥م مم٤م اًمٜم٤مس ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م صمؿ ًٚمٛمٝم٤م ٕؿمخ٤مص ل ًيٓمٞمٕمقا
أن ٌٚمٖمقه٤م ًمٚمٜم٤مس يمام شمزقمؿ روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م؟!
أًمٞمس هذا إو٤مقم٦م ًمهلل ـ ا  أن شمًٚمؿ إطمٙم٤مم إمم ُمـ ٕمجز قمدـ إفمٝم٤مرهد٤م  -يمدام شم٘مدلره اًملوا د٤مت
اًمِمٞمٕمٞم٦م -؟!
شوبعوً :ىم٤مل ا  :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
[اعم٤ماهللة .]9:ومٞم٘ملر ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ىمهلل أيمٛمؾ هلؿ اًمهلل ـ سم٢مٟمزال هذا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وظمي٤مُمف هبذه أ ٦م.
ومٙمٞمػ زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أن اًمهلل ـ ل ٙميٛمؾ وأن سمٕمْمف ىمهلل أظمٗم٤مه اًمٜمٌل^ قمٜمهلل هل سمٞميف؟!
ثومـوً :ه٤م هل شمٚمؽ اًمٙمي٥م ىمهلل اظميٗم٧م ُمع اٟميٝم٤مء إاٛم٦م أو اظميٗم٤مء هظملهؿ  -طمً٥م زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م-
وم٠مي ذٟم٥م ًمٚمٜم٤مس أن ُحيلُمقا ُمٜمٝم٤م؟!
توشعوً :ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [اعم٤ماهللة .]99:وم٤م ٠ مُمل ٟمٌٞمف ^ أن ٌٚمغ
اًمٜم٤مس يمؾ ُم٤م أٟمزل ،وإن ل ٌٚمغ وم٘مهلل أظمؾ سم٤مًملؾم٤مًم٦م.
ومٝمؾ سمٚمغ اًمٜم٤مس هبذه اًمٙمي٥م أم ٓ؟!
وم٢من يم٤من سمٚمغ وم٠م ـ وضمهلل ذًمؽ؟!
وإن ل ٌٚمغ ومذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أٟمف ًمٞمس قمٜمهلله قمٚمؿ قمٜمٝم٤م؛ ٕهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًمهلل ـ؟!
ظوذ ًا :هذه ادعؾقموت متـوؿضي :ومٗمل سمٕمْمٝم٤م أن اًمٜمٌل ^ قم َّٚمؿ قمٚمٞم ً٤م أًمػ سم٤مب ٗميح ُمٜمف أًمػ
سم٤مب (أيُ :مٚمٞمقن سم٤مب) واًمٌ٤مب يمام هق ُمٕملوف حتيف ُمً٤ماؾ يمريػمة!
ومٝمق ٕمٚمؿ سمهللون يمي٥م.
وهذه اًملوا ٤مت شمزقمؿ أن إاٛم٦م ًمهللهيؿ يمي٥م ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم وإُمقر اًميل حيي٤مضمقهن٤م.
وم٤مًمذي قمٜمهلله ُمٚمٞمقن سم٤مب ُم٤م هل طم٤مضميف إمم هذه اًمٙمي٥م ،صمؿ ُم٤م احل٤مضم٦م إمم يمي٤مسم٦م اًمّمحٞمٗم٦م اًميل
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(ومٞمٝم٤م يمؾ طم ل وطملام) وم٤مًمذي ٕمٚمؿ ُمٚمٞمقن سم٤مب وهق قمهللد ٓ شمٌٚمٖمف مجٞمع ُمً٤ماؾ اًمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم
اًمً٤مقم٦م ،ومام هل طم٤مضميف أن ٙمقن ُمٕمف صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م طم ل وطملام؟!
صمؿ ُم٤م هل احل٤مضم٦م إمم اجل٤مُمٕم٦م اًميل ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم ً٤م ُمع ُمٚمٞمقن سم٤مب حت٧م يمؾ سم٤مب قمنمات
اعمً٤ماؾ؟!
ًمٙمـ اًمٌ٤مـمؾ سمٕمْمف ٜم٘مض سمٕمْم ً٤م.
حودي ظؼ :ورد قمـ إاٛم٦م أهنؿ يم٤مٟمقا ُ ً٠مًمقن وم جيٞمٌقن ُمٌ٤مذة ،وًمق يم٤من قمٜمهللهؿ شمٚمؽ
اًمٕمٚمقم عم٤م شملددوا ذم اجلقاب!
ثوين ظؼ :افروايوت بعضفو يـؼض بعضوً ،ومٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م اظميٚمٗم٧م اًملوا ٤مت ذم ذيمل ُم٤م
ِميٛمؾ قمٚمٞمف:
وم٤مًملوا ٦م إومم شم٘مقل :إٟمف ىملهن ًمٞمس ومٞمف ُمـ ىملهن اعمًٚمٛملم رء ،طمٞم٨م ىم٤مًم٧م اًملوا ٦م:
«ُمّمحػ ومٞمف ُمريؾ ىملهٟمٙمؿ صم ث ُملات ،وا ُم٤م ومٞمف ُمـ ىملهٟمٙمؿ طملف واطمهللش.
ومٝمق ١ميمهلل أٟمف ىملهن ضمهلل هلل و ٕم٤مدل ذم طمجٛمف ىملهن اعمًٚمٛملم صم ث ُملات وًمٞمس ومٞمف طملف واطمهلل
ُمٜمف ،وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م قمٚمؿ ضمهلل هلل ،صمؿ ّمػ اًم٘ملهن سم٘مقًمف« :ىملهٟمٙمؿش ٕمٜملً :مٞمس
ىملهٟمف!! ومٝمق ًمهلل ف ىملهن هظمل ،وشمٙملر اًملوا ٦م ذًمؽ اًمقصػ ُملة أظملى .ويم٠مٟمف أورد اخلؼم ُمقرد اًميٝمٙمؿ
سم٤مًم٘ملهن ،أيً :مهللي ُمـ اًمٕمٚمؿ أقمٔمؿ مم٤م ًمهلل ٙمؿ مم٤م اؿميٛمؾ قمٚمٞمف ىملهٟمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن؟!!
أًمٞمس هذا دًٓم٦م قمغم أن اعم١ماُملة شمل هلل أن شم٘ميص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمـ طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم سمهللقمقى أن
ًمهللى اًمِمٞمٕم٦م يمي٤مسم ً٤م سمهلل ً؟!
صمؿ ذم اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ٜمٗمل أن ٙمقن ومٞمف ُمً٤ماؾ ُمـ احل ل واحللام وإٟمام ومٞمف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اعمًي٘مٌؾ
(أُم٤م أٟمف ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ احل ل واحللام)...
وذم اًملوا ٦م اًمري٤مًمري٦م ذيمل أن ومٞمف أطمٙم٤مم احل ل واحللام ،ومٞم٘مقل« :وومٞمف ُم٤م حيي٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمٜم٤م وٓ
ٟمحي٤مج إمم أطمهلل طميك اجلٚمهللة وٟمّمػ اجلٚمهللة ورسمع اجلٚمهللة وأرش اخلهللشش.
وذم اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م« :إٟمام ومٞمف وصٞم٦م وم٤مـمٛم٦م ول ذيمل ومٞمف همػم ذًمؽش؟!
وذم اًملوا ٦م اًمً٤مدؾم٦م« :أن ومٞمف أؾمامء ُمٚمقك إرضش.
وهذا آظمي ف سمحً٥م اظمي ف قم٘مٚمٞم٦م اًمقو٤مقملم.
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افؽتوب افثوين :اجلومعي:
ذيمل أهن٤م ومٞمٝم٤م (يمؾ طم ل وطملام ويمؾ رء حيي٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طميك أرش اخلهللش).
وىمهلل ذيمل ؾم٤مسم٘م ً٤م أن ذًمؽ ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م.
افؽتوب افثوفٌ :اجلػر.
ىم٤مل( :ومٞمف قمٚمؿ اًمٜمٌٞملم واًمقصٞملم ،وقمٚمؿ اًمٕمٚمامء اًمذ ـ ُمْمقا ُمـ سمٜمل إهااٞمؾ).
وٓ ٟمهللري هؾ ِقم ْٚم ُؿ اًمقصٞملم واًمٕمٚمامء اعم٤مولم همػم قمٚمقم إٟمٌٞم٤مء أم هذا ًمز ٤مدة اًميٝمق ؾ؟!
صمؿ ُم٤م احل٤مضم٦م إمم قمٚمقم قمٚمامء سمٜمل إهااٞمؾ؟! وىمهلل ٟمًل ا  شمٚمؽ اًمٕمٚمقم؟!
وذم اًملوا ٦م اًمري٤مًمري٦م ضمٕمؾ اجلٗمل ضمٗمل ـ:
إول :أسمٞمض ،وزقمؿ أن ومٞمف يمي٥م إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم واحل ل واحللام.
ومجٛمع سملم إد ٤من اًمً٤مسم٘م٦م ود ـ ايؾم م؟!
إذ ًاُ :م٤مذا سم٘مل عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م واجل٤مُمٕم٦م؟!
وافثوين :أمحل ،وهذا ٓ ٗميحف إٓ اعمٝمهللي و ٗميحف سم٤مًم٘ميؾ!!
ويم٠مٟمف ُميخّمص ًمٌٞم٤من صقر اًم٘ميؾ؟!
وهٙمذا هتق ؾ ُم٤م ًمهللى إاٛم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم؛ يىمٜم٤مع اًمٜم٤مس سمٕمهللم احل٤مضم٦م إمم يمي٤مب ا .
وأظمػم ًا :شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى!
قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ّمهللىمقن هذه آومؽم اءات و ٘ملروهن٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ول ٙمٚمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ اًميٗمٙمػم ذم
هذه اًملوا ٤مت اًمٙم٤مذسم٦م.
أُم٤م اًمِمٞمل حمٛمهلل طمًلم اعمٔمٗمل ومٚمق شم٠مُمؾ هق وإظمقاٟمف هذه اًملوا ٤مت ودرؾمقا ُميقهن٤م وىم٤مرٟمقه٤م
سمٙمي٤مب ا ً ميٌلم هلؿ ووٕمٝم٤م ،صمؿ ًمق درؾمقا أؾم٤مٟمٞمهلله٤م ًمي٠ميمهلل هلؿ قمهللم صحيٝم٤م ،وًمٙمـ اًمي٘مٚمٞمهلل
حيج٥م ص٤مطمٌف قمـ اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م.
وىمهلل يمٜم٤م ٟمل هلل ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م أن ٙمقٟمقا ُميحلر ـ ُمـ أه اًمي٘مٚمٞمهلل و زٟمقا هذه اًملوا ٤مت
سمٛمٞمزان اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وُمٞمزان اًمٕم٘مؾ ٓ ،أن ٌحريقا قمـ شمؼم ل ُم٤م ذم اًملوا ٤مت وًمق ظم٤مًمٗم٧م اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ.
ثوفٌ ظؼ :هذه اًملوا ٤مت شمزقمؿ أن أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ًمهللهيؿ ُمّم٤مدر ًمٚمٛمٕملوم٦م همػم ُمّم٤مدر ايؾم م
اًميل هل :اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م اعمٓمٝملة.
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 :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ [اًمٜمً٤مء.]93:
وم٤م شمٕم٤ممم أُمل سمٓم٤مقميف  اؾمي٘م ًٓ وأُمل سمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف ^ اؾمي٘م ًٓ ،صمؿ ضمٕمؾ ـم٤مقم٦م أوزم إُمل
شم٤مسمٕم٦م ًمٓم٤مقم٦م ا  وـم٤مقم٦م رؾمقًمف.
وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل( :أـمٞمٕمقا ا وأـمٞمٕمقا اًملؾمقل) ومٙملر ًمٗمظ( :أـمٞمٕمقا) وقمٜمهللُم٤م ذيمل ـم٤مقم٦م أوزم
إُمل ل ٙملره٤م وإٟمام ضمٕمٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٓم٤مقم٦م ا  وـم٤مقم٦م رؾمقًمف^؛ ومهللل قمغم أن ـم٤مقميٝمؿ ًمٞمً٧م
ُمًي٘مٚم٦م وهلذا ًمق ظملضمقا قمـ ـم٤مقم٦م ا  أو ـم٤مقم٦م رؾمقًمف^؛ ًمقضم٥م ردهؿ إًمٞمٝم٤م( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)وًمق يم٤من ًمهللهيؿ قمٚمؿ همػم ُم٤م ذم اًمٙمي٤مب واًمًٜم٦م
عم٤م ردوا إًمٞمٝمام وُٕمل  سم٘مٌقل ُم٤م ٘مقًمقن؛ ٕن ًمهللهيؿ قمٚم ًام زااهلل ًا.
وًمق يم٤من اعملاد سم٠موزم إُمل هذه اًمٗمئ٦م اًميل متيٚمؽ يمؾ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم عم٤م ضم٤مز ًمألُم٦م خم٤مًمٗميٝمؿ وعم٤م ضم٤مز
ًمٚمٜم٤مس أن خييٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ وٕٟمٙمل ا  ظم ومٝمؿ هلؿ ول نمع هلؿ اًمٕمقدة إمم ا  وإمم رؾمقًمف ^.
واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ممٚمقء سم٤مُٕمل سمٓم٤مقم٦م ا  وـم٤مقم٦م رؾمقًمف وم٘مط ول شمذيمل ـم٤مقم٦م همػممه٤م؛ وًمق يم٤من
هٜم٤مك ُمّمهللر هظمل يميٌ ً٤م أو أؿمخ٤مص ً٤م ًمذيمله ا  ومٛمـ أ ـ إذ ًا ضم٤مءت هذه اعمّم٤مدر؟!
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املطمب الجاٌ٘
األٟىِ ٛي ٔحدِي الرَٖ ٖفّىُٕ كتاب اهلل عص ٔجن

ل شمٙميػ اًملوا ٤مت سمهللقمقى أن هٜم٤مك يميٌ ً٤م هل ُمّم٤مدر سمهلل ٚم٦م ،سمؾ زقمٛم٧م أن إاٛم٦م هؿ اعمّمهللر
اخل٤مص سمٗمٝمؿ يمي٤مب ا  ،وومٞمام كم ٟمامذج ُمـ ذًمؽ:

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟ -مًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن اًمٜم٤مس ٙمٗمٞمٝمؿ اًم٘ملهن ًمق وضمهللوا ًمف ُمٗمن ًا ،وإن رؾمقل

ا  ومنه ًملضمؾ واطمهلل ،وومن ًمألُم٦م ؿم٠من ذًمؽ اًملضمؾ وهق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مش( ).
 -1وٟمًٌقا إمم رؾمقل ا  أٟمف ىم٤مل « :إن ا أٟمزل قمكم اًم٘ملهن وهق اًمذي ُمـ ظم٤مًمٗمف وؾ،
وُمـ ٌيٖمل قمٚمٛمف قمٜمهلل همػم قمكم هٚمؽش( ).
 -9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل٤ « :م ىمي٤مدة ،أٟم٧م وم٘مٞمف أهؾ اًمٌٍمة؟ وم٘م٤مل :هٙمذا زقمٛمقن ،وم٘م٤مل
أسمق ضمٕمٗمل

 :سمٚمٖمٜمل أٟمؽ شمٗمن اًم٘ملهن؟ وم٘م٤مل ًمف ىميد٤مدةٟ :مٕمدؿ -إمم أن ىمد٤مل :-وحيدؽ د٤م ىميد٤مدة! إٟمدام

ٕملف اًم٘ملهن ُمـ ظمقـم٥م سمفش( ).
 -1وذم شمٗمًػم وملات ..« :إٟمام قمغم اًمٜم٤مس أن ٘ملءوا اًم٘ملهن يمام أٟمزل ،وم٢مذا اطمي٤مضمقا إمم شمٗمًػمه
وم٤مٓهيهللاء سمٜم٤م وإًمٞمٜم٤مش( ).
( ) اًمٙمد٤مذم (  ،)19/وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م ( ،) 9 / 1سمحد٤مر إٟمدقار (ُ ،)91/19مقؾمدققم٦م أطم٤مد د٨م أهدؾ اًمٌٞمدد٧م (ع)
(ُ ،)193/9مقؾمددققم٦م ايُمدد٤مم اجلددقاد ( ،)939/1اًميٗمًددػم إصددٗمك ( ،) 11/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم (،)199/1
( ،) 19/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)919 ،991/1
( )1أُم٤مزم اًمّمهللوق (ص ،) 1 :وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،) 19/19اًميحّملم (ص ،)931:اًمٍماط اعمًدي٘مٞمؿ ( ،)191/
اًمٗمّمددقل اعمٝمٛمدد٦م ذم أصددقل إاٛمدد٦م (  ،)939/سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)31/91ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م ( ،) 31/
ُمًددديهللرك ؾمدددٗمٞمٜم٦م اًمٌحددد٤مر ( ،)911/ 1( ،)911/1سمِمددد٤مرة اعمّمدددٓمٗمك (ص ،)11:هم٤م ددد٦م اعمدددلام ( ،) 93/
(.) 91/9( ،) 11/9( ،)919/1
( )9اًمٙم٤مذم (( ،)9 1/1وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م) ( ،) 99/ 1اًمٗمّمدقل اعمٝمٛمد٦م ذم أصدقل إاٛمد٦م (  ،)939 ،191/سمحد٤مر
إٟمدددقار ( ،)991-913/19( ،)191/11ضمددد٤مُمع أطم٤مد ددد٨م اًمِمدددٞمٕم٦م ( ُ ،) 99/مًددديهللرك ؾمدددٗمٞمٜم٦م اًمٌحددد٤مر
( ،) 33/1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)11/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)991/1إصقل إصٞمٚم٦م (ص.)19:
( )1شمٗمًددػم ومددلات اًمٙمددقذم (ص ،)191:واٟمٔمددل :وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م ( ،) 13/ 1سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،) 39/19ضمدد٤مُمع
أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (  ،) 91/شمًهلل هلل إصقل (.)13/1
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هذه ٟمامذج ُمـ روا ٤مهتؿ ،وىمهلل اؿميٛمٚم٧م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ قمغم قمنمات سمؾ ُمئ٤مت ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ
اًملوا ٤مت ،وومٞمام كم ذيمل سمٕمض إسمقاب اًميل أوردوا حتيٝم٤م شمٚمؽ اًملوا ٤مت:
أوًٓ :ـتوب افؽودم ومـ أبقابف مو يع:
سم٤مب أن إاٛم٦م

وٓة أُمل ا وظمزٟم٦م قمٚمٛمف( ).

سم٤مب أن أهؾ اًمذيمل اًمذ ـ أُمل ا اخلٚمؼ سمً١ماهلؿ هؿ إاٛم٦م( ).
سم٤مب أن ُمـ وصٗمف ا شمٕم٤ممم ذم يمي٤مسمف سم٤مًمٕمٚمؿ هؿ إاٛم٦م( ).
سم٤مب أن اًملاؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ هؿ إاٛم٦م( ).
سم٤مب أن إاٛم٦م ىمهلل أوشمقا اًمٕمٚمؿ وأصمٌ٧م ذم صهللورهؿ( ).
ثوكقوً :بحور إكقار :ومـ أبقابف:
سم٤مب أهنؿ أهؾ قمٚمؿ اًم٘ملهن ،وذيمل ذم هذا اًمٌ٤مب ( )91روا ٦م( ).
وسم٤مب أهنؿ ظمزان ا قمغم قمٚمٛمف وومٞمف ( ) 1روا ٦م( ).
يمام ذيمل أ ْم ً٤م ـم٤ماٗم٦م ُمـ روا ٤مت هذا اعمقوقع وٛمـ:
سم٤مب أهنؿ ٓ حيج٥م قمٜمٝمؿ قمٚمؿ اًمًامء وإرض( ).
وسم٤مب أهنؿ ٓ حيج٥م قمٜمٝمؿ رء( ).

( ) اًمٙم٤مذم ( .) 31/
( )1اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ ( .)1 1/
( )9اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ ( .)1 1/
( )1اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ ( .)1 9/
( )9اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ ( .)1 9/
( )9اًمٌح٤مر (.)119- 11/19
( )9اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ (.) 19/19
( )1اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ (.) 13/19
( )3اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ (.) 99/19

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

219

ثوفثوً :وشوئؾ افشقعي فؾحر افعومع (ت1164 :هض)( ):
« سم٤مب قمهللم ضمقاز اؾميٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم ُمـ فمقاهل اًم٘ملهن إٓ سمٕمهلل ُمٕملوم٦م شمٗمًػمه٤م ُمـ يم م إاٛم٦م
ومٞمف صمامٟمقن طمهلل ري ً٤م ُمـ أطم٤مد ريٝمؿش( ).
رابعوً :افػصقل ادفؿي دم أاقل إئؿي:
 ضمؾ هرااف ٟمًٌٝم٤م ًمألاٛم٦م ظم٤مص٦م :اًمٌ٤مىمل واًمّم٤مدق. -1ذه٥م إمم أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٓ ٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه وٓ هللرك ُملاده إٓ قمـ ـمل ؼ اًملؾمقل ^
وه١مٓء إاٛم٦م.
ٟمً٥م ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمكم

أٟمف ىم٤مل« :ذًمؽ اًم٘ملهن وم٤مؾميٜمٓم٘مقه ،ومٚمـ ٜمٓمؼ ًمٙمؿ ،أظمؼميمؿ

قمٜمف ،إن ومٞمف قمٚمؿ ُم٤م ُم٣م ،وقمٚمؿ ُم٤م ٠ميت إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وطمٙمؿ ُم٤م سمٞمٜمٙمؿ ،وسمٞم٤من ُم٤م أصٌحيؿ ومٞمف
خميٚمٗملم ،ومٚمق ؾم٠مًميٛمقين قمٜمف ٕظمؼمشمٙمؿ قمٜمف ٕين أقمٚمٛمٙمؿش( ).
وٟمً٥م ًممُم٤مم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل« :إن اًمٙمي٤مب ل ٜمٓمؼ ،وًمـ ٜمٓمؼ ،وًمٙمـ رؾمقل ا ^ هق
ِ
٤محل ِّؼ) وم٘م٤مل أطمهللهؿ :إٟم٤م ٓ ٟم٘ملؤه٤م هٙمذا ،وم٘م٤مل
اًمٜم٤مـمؼ سم٤مًمٙمي٤مب ،ىم٤مل ا َ ( :ه َذا سمٙمي٤مسمٜم٤م َ ٜمٓم ُؼ َقم َٚم ْٞم ُٙمؿ سمِ ْ َ
ايُم٤مم :هٙمذا وا ٟمزل هب٤م ضمؼم ؾ قمغم حمٛمهلل ،وًمٙمٜمف ومٞمام طملف ُمـ يمي٤مب ا شمٕم٤مممش

( )(

).

وٟمً٥م ًممُم٤مم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :اًم٘ملهن ضب ومٞمف إُمري٤مل ًمٚمٜم٤مس ،وظم٤مـم٥م ا ٟمٌٞمف سمف وٟمحـ،

( ) هدق حمٛمدهلل سمددـ احلًدـ سمددـ قمدكم سمددـ احلًدلم احلددل اًمٕمد٤مُمكمُ .مددـ ُمِمد٤مهػم ُمّمددٜمٗمل ايُم٤مُمٞمد٦م وُمدد١مرظمٞمٝمؿ ،وًمدهلل ؾمددٜم٦م
( 199هد)ُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف :أُمؾ أُمؾ ذم شملاضمؿ قمٚمامء ضمٌؾ قم٤مُمؾ ،ووؾم٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م إمم حتّمدٞمؾ ُمًد٤ماؾ اًمنمد ٕم٦م،
واجلقاهل اًمًٜمٞم٦م ذم إطم٤مد ٨م اًم٘مهللؾمٞم٦م ،وههللا ٦م إُمد٦م إمم أطمٙمد٤مم إاٛمد٦م ،ورؾمد٤مًم٦م ذم شمٜمز دف اعمٕمّمدقم قمدـ اًمًدٝمق
واًمٜمًددٞم٤منٜ .مٔمددل :وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م ( ،)1 1/ 9روودد٤مت اجلٜمدد٤مت ( ،)31/9اًمذر ٕمدد٦م إمم شمّمدد٤مٟمٞمػ اًمِمددٞمٕم٦م
(.)991/1
( )1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (.) 91 - 13/ 1
(ُ )9م٘مهللُم٦م شمٗمًدػمه (ص ،) 1:سمحد٤مر إٟمدقار (ُ ،)11/13مًديهللرك اًمقؾمد٤ماؾ ( ،)999/ 9ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م
(  ،) 39/شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( .)9/
(ُ )1م٘مهللُم٦م شمٗمًػمه (ص.) 1:
( )9اًمٙمدد٤مذم ( ،)91/1سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،)99/13مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر ( ،)11/ 1شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل (،)139/1
اًميٗمًػم إصٗمك (.)111/9( ،)1/9( ،) 91/1
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( )(
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).

وذه٥م إمم أن ُمـ ٓ ٘مٌؾ شم٠مو ؾ اًمٙمي٤مب ومٝمق ُمنمك يم٤مومل.
خومسوً :تػسر افصودم:
ظمّمص إطمهللى ُم٘مهللُم٤مت شمٗمًػمه هلذه اًم٘مْمٞم٦م ،وهل« :اعم٘مهللُم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ذم ُٟمٌَ ْذ مم٤م ضم٤مء ذم أن قمٚمؿ
اًم٘ملهن يمٚمف إٟمام هق قمٜمهلل أهؾ اًمٌٞم٧م

ش ( ).

( ) ُم٘مهللُم٦م شمٗمًػمه (ص ،) 9 :وأ ٦م هل اًملاسمٕم٦م ُمـ ؾمقرة ايهاء ،واًميحل ػ واوح.
( )1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)119/19سمح٤مر إٟمقار ( ،)91/9 ( ،)91/11ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م (  ،) 91/شمٗمًدػم
اًم٘مٛمل ( ،)119/1اًميٗمًػم إصٗمك ( ،) 113/1اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم ( ،)139/9( ،)999/9شمٗمًدػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم
( ،)911/9إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م ( .)31/
( )9شمٗمًػم اًمّم٤مذم ( .) 3/
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شودشوً :اوحى مؼدمي افزهون:
« اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس ذم سمٞم٤من ُم٤م هللل قمغم أن قمٚمؿ شم٠مو ؾ اًم٘ملهن سمؾ يمٚمف قمٜمهلل أهؾ اًمٌٞم٧م

ش( ).

و ذيمل ذم هذا اًمٗمّمؾ ـم٤ماٗم٦م ُمـ أظمٌ٤مرهؿ ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،صمؿ ٘مقل« :أىمقل :وإظمٌ٤مر ذم هذا
اًمٌ٤مب أيمريل ُمـ أن حتَمش( ).
شوبعوً :تػسر افكاط ادستؼقؿ:
ىم٤مل ومٞمف « :اقمٚمؿ أن قمٚمؿ اًم٘ملهن خمزون قمٜمهلل أهؾ اًمٌٞم٧م وهق مم٤م ىمْم٧م سمف ضورة اعمذه٥مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الكسآُ ال ٖفّىْ إال األٟى:ٛ
وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمع شمٚمؽ اًملوا ٤مت:

افروايي إوػ :شمزقمؿ شمٚمؽ اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أيب قمٌهلل ا أن اًمٜمٌل ^ ومن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
ًملضمؾ واطمهلل ،وومن ًمألُم٦م ؿم٠من ذًمؽ اًملضمؾ وهق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م!!
وأؿقل ٓ :زاًم٧م اعم١ماُملة شملؾمل ذم إذه٤من أن اًمٜمٌل ^ ىمهلل أظمٗمك اًمهلل ـ قمـ إُم٦م ول ٌٚمغ هل٤م
اًمٌ غ اعمٌلم ،وهق ُم٤م ٙمذسمف اًم٘ملهن و ٌٓمٚمف اًمقاىمع.
أُم٤م اًم٘ملهن وم٘مهلل وردت ومٞمف قمنمات أ ٤مت سمؾ ُمئ٤مهت٤م شم١ميمهلل أن ا  يم٤من خي٤مـم٥م اًمٌنم ٦م أمجع
وخي٤مـم٥م اعم١مُمٜملم مجٞمٕم ً٤م ،وأن اًمٜمٌل ^ ىمهلل يمٚمػ أن ٌلم هلؿ مجٞمٕم ً٤م وم٠م ـ ذم يمي٤مب ا  أٟمف يم٤من ٌٚمغ
قمٚمٞم ً٤م وطمهلله و ٗمن ًمف اًم٘ملهن وطمهلله؟!
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂  [إقملاف.] 91:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

[اًمٌ٘ملة.]1 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

( ) ُم٘مهللُم٦م اًمؼمه٤من (ص.) 9:
( )1اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ (ص.) 9:
( )9شمٗمًػم اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ (.)1/9
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ [اًمٌ٘ملة.]191:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

[اًمٜمً٤مء.]11:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [حمٛمهلل.]11:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

[اًمٜمحؾ.]11:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

[هل قمٛملان] 91:

وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [إٟمٕم٤مم.] 3:
ومٝمذه أ ٤مت شم١ميمهلل أن اخلٓم٤مب واًمٌٞم٤من ًمٙمؾ اًمٜم٤مس ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إن اًم٘ملهن ل ٗمنه اًمٜمٌل ^
إٓ ًملضمؾ واطمهلل سمٕمٞمٜمف واًم٘ملهن خي٤مـم٥م اًمٌنم ٦م مجٕم٤مء؟!
إن هذه اعم١ماُملة قمغم د ـ ا  اعم٘مّمهلل ُمٜمٝم٤م ومّمؾ إُم٦م قمـ يمي٤مب رهب٤م  وحتق ٚمف ُمـ يمي٤مب
قم٤معمل إمم يمي٤مب ؿمٞمٕمل إُم٤مُمل؟!
صمؿ ًمق شمٜمدزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م :إن اًمٜمٌل ^ ل ٗمنه إٓ ًملضمؾ واطمهلل! ومام هق اًميٗمًػم اعم٠مصمقر قمـ ذًمؽ
اًملضمؾ اًمذي َأظمؼمٟم٤م سمف ول خيؼم سمف اًمٜمٌل ^ اًمّمح٤مسم٦م

؟!

صمؿ ُم٤م هق اًميٗمًػم اًمذي ورد قمـ اعمٜمًقب إًمٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م اًمذي هللل قمغم أن ًمهللهيؿ قمٚم ًام ل ٕمٚمٛمف
اًمّمح٤مسم٦م

؟!

إٟمٜم٤م ٟمخ٤مـم٥م اًمٕم٘م ء ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن خيلضمقا ُمـ فمٚمامت اًملوا ٤مت اًميل هتقل إُمل طميك حتقل
سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٌح٨م اجل٤مد قمـ احل٘مٞم٘م٦م.
إن قمٚمٞم ً٤م

ل هللع هذه اًمهللقم٤موى أص ً ،وإٟمام اًمذي ادقمك ذًمؽ هق اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميل

صٜمٕم٧م ذم اًمٔم م وىمذف هب٤م إمم اًمِمٞمٕم٦م ومّمهللىمقه٤م.
وًمق يم٤من إُمل قمغم ُم٤م ذيملواً ،مقرد ذم يمي٤مب ا  سمٞم٤من ذًمؽ.
وأُم٤م اًمقاىمع :وم٢من اًمٜمٌل ^ ىمهلل سمٚمغ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٕصح٤مسمف ،وسملم هلؿ ُم٤م حيي٤مضمقن ُمـ جمٛمٚمف،
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وظمّمص هلؿ ُم٤م حيي٤مضمقن ُمـ قم٤مُمف ،وسمذًمؽ ىم٤مم اًمهلل ـ وقمٌهللوا ا  طمؼ اًمٕمٌ٤مدة.
هذه ايعم٤مُم٦م اًمن ٕم٦م شمٌٓمؾ دقمقى :أن اًم٘ملهن إٟمام ظمقـم٥م سمف ؿمخص واطمهلل.
افروايي افثوكقي :شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن اًمٜمٌل ^ ىم٤ملُ« :مـ اسميٖمك قمٚمؿ اًم٘ملهن قمٜمهلل همػم قمكم
هٚمؽش!!
يمٞمػ ٘مقل اًمٜمٌل ^ ذًمؽ وهق اًمذي قم٤مش ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف ٌ٨م اًمٕمٚمؿ ًمٙمؾ اًمٜم٤مس سم٠مُمل ا  يمام
شم٘مهللم؟!
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [اًمٜمحؾ.]11:
ومٝمق ُم٠مُمقر ُمـ رسمف أن ٌٚمغ اًم٘ملهن و ٗمنه ًمٙمؾ اًمٜم٤مس وىمهلل ومٕمؾ ،وًمق ل ٗمٕمؾ -وطم٤مؿم٤مه ^ -عم٤م
يم٤من ُمٜمٗمذ ًا ُٕمل رسمف ؾمٌح٤مٟمف.
صمؿ إن اًملوا ٦م حتٍم قمٚمؿ اًم٘ملهن قمٜمهلل قمكم

ٕمٜمل :طميك اًمٜمٌل ^ ٓ ٕمٚمؿ ،إذ شم٘مقل اًملوا ٦م:

إن ُمـ اسميٖمك قمٚمٛمف قمٜمهلل همػم قمكم هٚمؽ ،ول ٘مؾ :سمٕمهلل ُمقيت!!
صمؿ أ ـ سم٘مٞم٦م إاٛم٦م ،ومٚمؿ شم٘مؾ اًملوا ٦م :وإاٛم٦م ُمـ سمٕمهلله!!
وهٙمذا ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًميً٤مؤٓت اًميل شمٙمِمػ سمٓم ن هذه اًملوا ٦م.
افروايي افثوفثي :شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن أسم٤م ضمٕمٗمل ىم٤مل« :إٟمام ٕملف اًم٘ملهن ُمـ ظمقـم٥م سمفش.
ُمـ هق اًمذي ظمقـم٥م سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟! وم٘مهلل شم٘مهللم أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ظمٓم٤مب ًمٚمٌنم ٦م مجٕم٤مء،
ومٝمذه ؿمٝم٤مدة اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ أٟمف ظمٓم٤مب ًمٙمؾ اًمٜم٤مس.
وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إذ ًا ظمٓم٤مب ًمٕمكم وًمٖمػمه ،ومهللقمقى أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إٟمام ٕملومف ُمـ ظمقـم٥م سمف
ًمٞمس هل٤م هٜم٤م ُمٕمٜمك ،ورسمام شمل هلل اًملوا ٦م أن شم٘مقل :إن اخلٓم٤مب إٟمام هق عمـ ؾمٛميٝمؿ اًملوا ٤مت« :أاٛم٦مش
ومٞمٙمقن اًم٘ملهن ظمٓم٤مسم ً٤م هلؿ! وهذه دقمقى ٌٓمٚمٝم٤م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمام شم٘مهللم.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

[اًمٌ٘ملة.]1 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ [احل٩م.]99:
وهٙمذا يٙملر هذا اخلٓم٤مب ذم يمي٤مب ا  ول لد ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف وٓ ه ٦م واطمهللة خت٤مـم٥م
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إاٛم٦م أو شمذيمل أهنؿ هؿ اعمخ٤مـمٌقن سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ومٙمٞمػ ُ هللَّ قمك إذ ًا أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إٟمام ظمقـم٥م سمف إاٛم٦م وٓ ٕملومف إٓ هؿ؛ ٕهنؿ هؿ
اعمخ٤مـمٌقن سمف دون اًمٜم٤مس؟!
ىمهلل ٘م٤مل :إٟمف ىمهلل ورد ذم اًملوا ٤مت!
ومٜم٘مقل :اًملوا ٤مت هل اًميل شمًٌٌ٧م ذم يمؾ هذه اًميٜم٤مىمْم٤مت واًمٓمٕمقن ذم ا  وذم يمي٤مسمف وذم
 ...إمم هظمل ُم٤م ورد ذم اًمٌح٨م.

ٟمٌٞمف ^ وذم هل سمٞميف

واًملوا ٤مت هل اًميل زقمٛم٧م أٟمف ٓ ٗمٝمؿ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إٓ هؿ.
ومٙمٞمػ ٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم أو قم٘م٤ماهلل وهذا طم٤مهل٤م؟!
افروايي افرابعي :هذه اًملوا ٦م شم٘ملر ٟمٗمس ُم٤م ىملرشمف اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م أن اًمٜم٤مس ٓ جيقز هلؿ شمهللسمله
وومٝمٛمف وإٟمام قمٚمٞمٝمؿ أن ٘ملءوه ًمٚمؼميم٦م وأُم٤م ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف وم٢مٟمام هق إمم إاٛم٦م؟!
وهذه يمذًمؽ دقمقى شمّم٤مدم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [حمٛمهلل.]11:
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:
[اًمٜمً٤مء.]11:

صمؿ ٟمً٠مل :هؾ اًمٜم٤مس اًمذ ـ ظمقـمٌقا سمف ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ يم٤مٟمقا ٗمٝمٛمقٟمف أم ٓ؟!
وم٢من ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ.
ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ ٗمٝمٛمقٟمف هؿ واًمذ ـ ٠مشمقن ُمـ سمٕمهللهؿ ٓ ٗمٝمٛمقٟمف؟!
وإن ىم٤مًمقاٗ ٓ :مٝمٛمقٟمف!
ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ خي٤مـمٌقن سمٙم م ٓ ٗمٝمٛمقٟمف و يحهللاهؿ أن ٠مشمقا سمٛمريٚمف أو سمٛمريؾ قمنم ؾمقر ُمـ ُمريٚمف أو
سمٛمريؾ ؾمقرة ُمـ ُمريٚمف وهؿ ٓ ٗمٝمٛمقن ُمٕمٜم٤مه؟!
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ [اًمٌ٘ملة.]19 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
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ﭵ ﭶ [هقد.] 1- 9:
وأمو أبقاب افؽتى ؾـؼػ معفو وؿػوت رسيعي ـذفؽ:
أوًٓ :ـتوب افؽودم:
هذه إسمقاب شم٘ملر أن إاٛم٦م هؿ ظمزٟم٦م قمٚمؿ ا  !!وهذه دقمقى ُمـ أهملب اًمهللقم٤موى؛ إذ ٓ
ٕملف أن اًمٕمٚمؿ خيزن قمٜمهلل أظمل ـ!
ومٙمٞمػ خيزن ا  قمٚمٛمف قمٜمهلل ظمٚم٘مف؟!
يم م ٓ ٚمٞمؼ سمٕم٤مىمؾ!
إن قمٚمؿ ا ُ مـ صٗم٤مشمف وصٗم٤مشمف ُم زُم٦م ًمذاشمف ؾمٌح٤مٟمف! ومٝمؾ إذا ظمزن ا  قمٚمٛمف قمٜمهلل ظمٚم٘مف
ٌ٘مك ُمٕمف ُمٜمف رء أم ٓ ٌ٘مك ُمٕمف ُمٜمف رء؟!
وم٢من يم٤من سم٘مل ُمع ا  رء ُمـ قمٚمٛمف ومٚمؿ خيزن قمٜمهلل همػمه؛ ٕن ختز ـ اًمٌمء سمٛمٕمٜمك ووع
رء ذم رء ،وإن يم٤من ل ٌؼ ُمٕمف ُمٜمف رء ومذًمؽ ٕمٜمل أن ا  ل ٕمهلل قصػ سم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف قم٤مل؟!
أٓ ُم٤م أىمٌح اًمٙمذب!!
صمؿ شمًيٛمل أسمقاب اًمٙمٚمٞمٜمل ًميٚمٖمل قمٛمقم دًٓم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومٞمام خيص اًمٕمٚمؿ سم٠من اعملاد هبؿ هؿ
إاٛم٦م وم٘مط!!
واعمٓمٚمع قمغم طمٞم٤مة ه١مٓء اعمقصقوملم سم٤مٕاٛم٦م ٓ جيهلل ًمهللهيؿ ؿمٞمئ ً٤م همػم ُم٤م ًمهللى قمٚمامء إُم٦م ،وم٠م ـ
هذا اًمٕمٚمؿ اًمذي اٟمٗملدوا سمف قمـ إُم٦م؟!
ثوكقوً :بحور إكقار:
٘ملر اعمجٚمز ذم سمح٤مر إٟمقار ٟمٗمس ُم٤م ذيمله اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم ،صمؿ زاد إو٤موم٦م قمٚمؿ اًمًامء
وإرض إمم إاٛم٦م وأهنؿ ٓ حيج٥م قمٜمٝمؿ رء!!
وهذه صٗم٤مت اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ٓ صٗم٤مت اعمخٚمقق!! وم٤مًمٙمقن قمٔمٞمؿ ضمهلل ًا! يمؿ ومٞمف ُمـ يمقايم٥م
وٟمجقم؟! ويمؿ ومٞمف ُمـ ذرات ذم يمؾ يمقيم٥م وٟمجؿ؟! ويمؿ ذم إرض ُمـ سمنم؟! ويمؿ ذم يمؾ وملد ُمـ
أوملاد اًمٌنم ُمـ ظم ٤م؟! ويمؿ ذم إرض ُمـ طمٞمقاٟم٤مت وـمٞمقر وطمنمات وأؿمج٤مر وٟمٌ٤مت وُم٤مء
وهقاء!...
هؾ ًيٓمٞمع قم٘مؾ سمنم أن حيٞمط هبذه إؿمٞم٤مء؟! إٟمف ٓ حيٞمط هب٤م إٓ اخل٤مًمؼ .
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وُمـ وصػ سم٠مٟمف ٕمٚمؿ ذًمؽ يمٚمف وم٘مهلل ُأقمٓمل ظمّم٤ماص اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف.
وهٙمذا سم٘مٞم٦م اًمٙمي٥م اًميل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ٓ ختلج قمـ ُمٕم٤مين ُم٤م ذيمل ذم يمي٤ميب اًمٙم٤مذم واًمٌح٤مر.
صمؿ ه٥م أٟمٜم٤م ىمٌٚمٜم٤م هذه اًمهللقمقى ،ومام هق اًمٕمٚمؿ اًمذي ضم٤مء سمف ه١مٓء إاٛم٦م؟!
يمؾ اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝمؿ – وهؿ ُمٜمٝم٤م سملهء -إٟمام ومٞمٝم٤م دقم٤موى أهنؿ هؿ اًملاؾمخقن
وإوصٞم٤مء ،ودقمقى إؾم٘م٤مط أؾماماٝمؿ ُمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وؿمٙم٤موى ممـ فمٚمٛمٝمؿ ..إًمل ذًمؽ اًمٙم م
اًمذي ًمٞمس ومٞمف أي قمٚمؿ ضمهلل هلل ،ومٚمق يم٤من ه١مٓء هؿ اًملاؾمخقن ًمٔمٝمل ُمـ قمٚمقُمٝمؿ ُم٤م ٌٝمل اعمٕم٤مس ـ
هلؿ وًمِمٝمهللوا هلؿ سمذًمؽ ،وم٠م ـ ذم شملامجٝمؿ أن أطمهلل ًا رأى ومٞمٝمؿ قمٚم ًام زااهلل ًا قمـ ُمٕم٤مسهيؿ ُمـ قمٚمامء
إُم٦م؟!
إن مجٞمع اعمقصقوملم سم٤ميُم٤مُم٦م ل ٔمٝمل ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٜم٤مومس قمٚمامء قمٍمهؿ ،سمٚمف أن يج٤موزهؿ وهلذا ل
يخذوا أاٛم٦م يمام اختذ أوًمئؽ أاٛم٦م ،سمؾ هؿ ٕمؽمومقن سم٠مهنؿ يمٖمػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس وًمٞمس ًمهللهيؿ ُم٤م ٜمً٥م
إًمٞمٝمؿ يمام شم٘مهللم سمٕمْمف ذم اعم٘مهللُم٦م.
صمؿ أ ـ ذم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م قمٚمؿ يٜم٤مؾم٥م ُمع هذه اًمهللقم٤موى؟!
أُم٤م اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ومٜمحـ ٟمجزم أهن٤م ُمقوققم٦م قمغم إاٛم٦م.
إن روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م شميقاًمهلل ُمريؾ اًمهللودة اًمنم ٓمٞم٦م ،ومٜمٔملة إمم اًمٙم٤مذم ٟمجهلل أن قمهللد اًملوا ٤مت اًميل
ٟمًٌ٧م إمم إاٛم٦م أهنؿ وطمهللهؿ اًمذ ـ ٗمٝمٛمقن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمٚمٞمؾ ،صمؿ إذا هب٤م ذم سمح٤مر إٟمقار شمّمٌح
أرسمٕم ً٤م ومخًلم روا ٦م ،صمؿ ذم وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م شمّمٌح أيمريل ُمـ صمامٟملم روا ٦م ..وهٙمذا ُمع أن سمٞمٜمٝم٤م ُمئ٤مت
اًمًٜملم ومٛمـ أ ـ أشم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت؟!
وكؼػ هـو مع افروايتغ إوفقغ مـ روايوت افبحور:
ومن ه ٦م ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمي٤مب ،وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:
افروايي إوػ وافثوكقي :ومٞمٝمام أن أسم٤م ضمٕمٗمل َّ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ [اًمٕمٜمٙمٌقت ]19:سم٠من اًمذ ـ هشم٤مهؿ ا هٜم٤م اًمٙمي٤مب أهنؿ« :هل حمٛمهللش ^.
وٟمحـ هٜم٤م ٟم٘مقل :إن هذا اعمّمٓمٚمح اعمذيمقر ذم أ ٦م وهق« :أهؾ اًمٙمي٤مبش و ٕمؼم قمٜمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤مً
سم٘مقًمف شمٕم٤ممم« :هشمٞمٜم٤مهؿ اًمٙمي٤مبش أو «أوشمقا اًمٙمي٤مبش وٟمحق ذًمؽ إٟمام لاد سمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وىمهلل
ورد هذا اعمّمٓمٚمح سميٚمؽ إًمٗم٤مظ قمنمات اعملات ،ومٝمؾ يمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘ملهن ُمـ هذا اعمّمٓمٚمح لاد
سمف« :أهؾ اًمٌٞم٧مش أم ٓ؟!
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وم٢من ىمٚميؿٟ :مٕمؿ .ىمٚمٜم٤مً :م٘مهلل ورد ذم أصح٤مب هذا اعمّمٓمٚمح وشمقسمٞمخٝمؿ ذم أيمريل شمٚمؽ اعمقارد ومٝمؾ
ٜمٓمٌؼ ذًمؽ قمغم أهؾ اًمٌٞم٧م؟!
وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ [هل قمٛملان.] 19:
وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ

ﰏ [هل قمٛملان.] 11:
وًمق أراد ؿمخص أن ٓمٌؼ هذه إوص٤مف سمٜم٤م ًء قمغم هذه اًملوا ٦م قمغم سمٕمض ُمـ وصٗمقهؿ
سم٤ميُم٤مُم٦م عم٤م اؾميٓم٤مع ؿمٞمٕمل أن هللومع ذًمؽ.
ؾؤيي إوػ :شمذم اًمذ ـ أوشمقا اًمٙمي٤مب سم٠مٟمف أظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمهلل سم٤مًمٌٞم٤من ومٚمؿ ٗمقا ،أي :ل ٌٞمٜمقا.
وهٙمذا إاٛم٦م -طمً٥م اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م -أظمٗمقا احلؼ طملص ً٤م قمغم احلٞم٤مة اًميل هل اًمريٛمـ
اًم٘مٚمٞمؾ!!
وـذفؽ أيي افثوكقي :شمذيمل أن ومل ٘م ً٤م ممـ هشم٤مهؿ ا اًمٙمي٤مب يميٛمقا احلؼ.
وأيي افثوفثي :حتذر ُمـ ـم٤مقم٦م ومل ؼ ُمـ اًمذ ـ أوشمقا اًمٙمي٤مب.
وإن ىمٚميؿً :مٞمس يمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هبذا اًمٚمٗمظ هللل قمغم هل اًمٌٞم٧م!
ىمٚمٜم٤مُ :م٤م دًمٞمٚمٙمؿ؟ وم٢من اًميٗمل ؼ سملم دٓٓت اًمٚمٗمظ اًمقاطمهلل َحتٙمؿ!
وهبذا يٌلم اًميآُمل قمغم يمي٤مب ا  يومً٤مده وإظملاضمف قمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمنمقمٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م وطمٍمه ذم
قم٘م٤ماهلل اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م.
صمؿ ىمقًمف( :إن اًمذ ـ أوشمقا اًمٙمي٤مب) هؿ هل حمٛمهلل؛ هؾ يمؾ هل حمٛمهلل أم سمٕمْمٝمؿ؟!
وم٢من ىمٚميؿ :يمؾ هل حمٛمهلل ُمـ ذر ٦م احلًـ واحلًلم ،ومٝمذا ٜم٘مض دقمقايمؿ طمٍم اًمٕمٚمؿ ذم« :آصمٜمل
قمنمش وإظملاج اًمٕمنمات ُمـ هل اًمٌٞم٧م!!
وإن ىمٚميؿ :سمٕمض هل حمٛمهلل وهؿ اًمذ ـ ادقمٞميؿ هلؿ ايُم٤مُم٦م وم٘مط ،ومٝمذا حتٙمؿ وإظملاج اًمٚمٗمظ قمـ
دًٓميف.
وًمق وميح سم٤مب ختّمٞمص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًملوا ٤مت سمٛمريؾ هذه اًمهللقم٤موى عم٤م أُمٙمـ آؾميهللٓل
سمهللًمٞمؾ ٓ ُمـ اًمٙمي٤مب وٓ ُمـ اًمًٜم٦م.
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وهؽذا افروايوت افثالث إخرى ـؾفو تزظؿ أن افذيـ أوتقا افعؾؿ هؿ إئؿي.
ويعؼى ظؾقفو بؿثؾ مو ظؼى بف ظذ روايوت افؽودم.
ثوفثوً :روايوت وشوئؾ افشقعي:
اًمٌ٤مب اًمذي قم٘مهلله اًمٕم٤مُمكم سمٕمٜمقان« :سم٤مب قمهللم ضمقاز...ش
ٟم٘مقل :يمؿ ه ٦م ومنه٤م إاٛم٦م؟!
إن اعمًي٘ملئ واعمي٤مسمع ًمٙمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ٓ جيهلل شمٗمًػم ًا قمٚمٛمٞم ً٤م ًمٙمي٤مب ا ُ مـ إاٛم٦م ،وأيمريل ُمـ
روي قمٜمف اًميٗمًػم هق« :ضمٕمٗمل اًمّم٤مدقش ول ّمح قمٜمف ُمـ اًميٗمًػم قمغم وقء ىمقاقمهلل اعمّمٓمٚمح اًمِمٞمٕمل
إٓ إطمهللى قمنمة روا ٦م( )!!
وأُم٤م همػمه وم

ٙم٤مد لد قمٜمف رء ذيمل ذم شمٗمًػم يمي٤مب ا  ،ومٛمـ أ ـ إذ ًا ٛمٙمـ ًمٚمٛمٗمن

اًمِمٞمٕمل أن ٕملف ُمٕم٤مين يمي٤مب ا ؟!
إن اعمييٌع ًمٚملوا ٤مت قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م جيهلل أن اعم٘مّمهلل اًمذي ُٟم ِّّم٥م ايُم٤مم ُمـ أضمٚمف هق( :اًمٓمٕمـ ذم
اًم٘ملهن واًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م) وم٤مًمذي ٟمً٥م إمم إاٛم٦م ٓ ٙم٤مد خيلج قمـ هذه اعم٘م٤مصهلل.
وأُم٤م شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ شمٗمًػم ًا ٚمٞمؼ سمف وم٢مٟمف ٓ قضمهلل قمٜمهلل اًمذ ـ ٟمًٌقا إًمٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م ،وًمذًمؽ
وم٢من أيم٤مسمل ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م ل جيهللوا ذم يم م أاٛميٝمؿ يم ُم ً٤م ٗمن سمف يمي٤مب ا  وم٤مدمٝمقا إمم يمي٥م
اًميٗمًػم قمٜمهلل اًمًٜم٦م  -رهمؿ شمٙمٗمػمهؿ أو شمٗمًٞم٘مٝمؿ هلؿ ددً ،مٞمٜمٝمٚمقا ُمـ شمٗمًػماهتؿ ،وًمق وضمهللوا ُم٤م ٖمٜمٞمٝمؿ
قمٜمهلل أاٛميٝمؿ عم٤م أقملوقا قمٜمف ،وراضمع يمي٥م اًميٗمًػم اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمي٠مظملة سمؾ واعمي٘مهللُم٦م ،وذم ُم٘مهللُميٝمؿ:
«اًمٓمقدش ص٤مطم٥م ُمّمهللر ـ ُمـ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م إرسمٕم٦م و «اًمٓمؼمد اعمٗمنش ذم اًم٘ملن اًمً٤مدس
ًمي٘مػ سمٜمٗمًؽ قمغم صح٦م هذه اًمهللقمقى!
إذ ًا :دقمقى أٟمف ٓ ٗمٝمؿ يمي٤مب ا  إٓ إاٛم٦م ُمٜم٘مقض سمٕمٛمؾ إشمٌ٤مع.

( ) راضمع يمي٤مب« :طمقارات قم٘مٚمٞم٦م ُمع اًمٓم٤ماٗم٦م آصمٜمل قمنم ٦م ذم اعمّم٤مدر شًمٚمٛم١مًمػ وومٞمف( :يمدام ورد ذم اًملؾمد٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م
اًميل ىمهللُمٝم٤م أطمهلل اًمٓم ب اًمِمٞمٕم٦م اًمٕملاىمٞملم ُمـ اًمٜم٤مس ٦م إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ايؾم ُمٞم٦م سم٤مًمٕملاق قم٤مم (1111م) سمٕمٜمقان:
(ايُم٤مم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق وضمٝمقده ذم اًميٗمًػم) ،طمٞم٨م أورد اًمٓم٤مًم٥م ذم رؾم٤مًميف ( )991روا ٦م ُمـ ظم ل يمي٥م اًمِمدٞمٕم٦م
آصمٜمل قمنم ٦م وم٘مط ول ّمح ُمٜمٝم٤م طمً٥م ُمٜم٤مهجٝمؿ ذم اًميّمحٞمح واًميْمٕمٞمػ  -إٓ أطمهلل قمنم ُمقوٕم ً٤م) .أورد ذًمؽ
اًمهلليميقر :ـمف اًمهللًمٞمٛمل ذم يمي٤مسمف :أؾمٓمقرة اعمذه٥م اجلٕمٗمدلي (ص )91:وذيمدل أٟمدف يمد٤من طمد٤مض ًا قمٜمدهلل ُمٜم٤مىمِمد٦م شمٚمدؽ
اًملؾم٤مًم٦م.

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

229

صمؿ اًملوا ٦م ٓ شمريٌ٧م ايُم٤مُم٦م جلٕمٗمل ومحً٥م سمؾ شمريٌ٧م ًمف اًمٜمٌقةً ،مٚملوا ٦م( :وخيؼمٟم٤م سمخؼم اًمًامء).
قمجٌ ً٤م! يمٞمػ خيؼم سمخؼم اًمًامء واًمذي ىمهلل اٟم٘مٓمع سمٛمقت اًمٜمٌل ^ ،واًمذي خيؼم سمخؼم اًمًامء إٟمام
هق اًمذي ٠مشمٞمف اًمقطمل وهق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل^؟!
وهٙمذا اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م شميٜمقع ذم آومؽماء ،واًمًذج ّمهللىمقن ذًمؽ وهق ٙمذب اًم٘ملهن وؾمٜم٦م
اًمٜمٌل ^.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ [إطمزاب.]11:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀
﯁﯂
[إٟمٕم٤مم.]39:

وىمهلل أظمؼم اًمٜمٌل ^ أٟمف ُظميؿ سمف اًمٜمٌٞمقن ،وم َ٘م٤م َلُ « :وم ِّْم ْٚم ُ٧م قم ََغم إَٟمٌِْٞم ِ
ٞم٧م َضم َق ِاُم َع
٤مء سمِ ًِ٧مُ :أقمْٓمِ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت سمِ٤مًملقم ِ
قرا َو َُم ًْ ِجهللً اَ ،و ُأ ْرؾم ْٚم ُ٧م إِ َمم
ٍم ُ
ْ٥مَ ،و ُأطم َّٚم ْ٧م ِ َزم ا ًْم َٖمٜمَ٤ما ُؿَ ،و ُضمٕم َٚم ْ٧م ِ َزم إَ ْر ُض َـم ُٝم ً
ا ًْمٙمَٚم ِؿَ ،و ُٟم ْ
ِ
يب اًمٜمٌَِّٞم َ
ْ
قنش( ).
اخلَ ْٚم ِؼ يمَ٤م َّوم ً٦مَ ،و ُظمي َؿ ِ َ
وملؾمقًمٜم٤م هق ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم  -أي :هظملهؿ -وم ٟمٌل سمٕمهلله وٓ رؾمقل.
وىمهلل ههللد ُ مـ زقمؿ أن اًمقطمل ٠مشمٞمف ُمـ اًمًامء وهق يم٤مذب ،وُمـ زقمؿ أن ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ىمٌؾ
ذًمؽ اًمٙم م وأصمٜمك قمغم هِم٤مم سمـ احلٙمؿ( ) اًم٘م٤ماؾ ًمف وم٘مهلل اومؽمى قمٚمٞمف ،ومام يم٤من ضمٕمٗمل ًمٞمُ ِ٘مل أُمل ًا يمذسمف ا
 ويمذسمف رؾمقًمف ^.
صمؿ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ هذا ُمٓمٕمقن ومٞمف قمٜمهلل إاٛم٦م ،طمٞم٨م ورد أٟمف ُمـ همٚمامن أيب ؿم٤ميمل اًمزٟمهلل ؼ.

( ) رواه ُمًٚمؿ (ح ) 39:قمـ أيب هل لة ريض ا قمٜمف.
( )1هق هِم٤مم سمـ احلٙمؿ :أصٚمف يمقذم ،وؾمٙمـ سمٖمهللادٟ ،م٘مٚم٧م قمٜمف ُم٘م٤مٓت و٤مًم٦م ،وشمٜمً٥م ًمف يمي٥م اًمٗملق وملىم٦م (اهلِم٤مُمٞم٦م)
ُمـ اًمِمٞمٕم٦م .شمقذم ؾمدٜم٦م ( 93هدد) ،وىمٞمدؾ 31( :هدد) ،اٟمٔمدل :رضمد٤مل اًمٙمٌمد (ص ،)111-199:رضمد٤مل اًمٜمجد٤مر
(ص ،)991:واٟمٔملً :مً٤من اعمٞمزان ٓسمـ طمجل (.) 31/9
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ىم٤مل اًمٙمٌم اًمِمٞمٕمل (تٟ :محق 911هد)( ) ذم رضم٤مًمف« :هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ُمـ همٚمامن أيب ؿم٤ميمل،
وأسمق ؿم٤ميمل زٟمهلل ؼش( ).
وذيمل اًمٙمٌم يمذًمؽ أن أسم٤م احلًـ ىم٤مل هلِم٤مم ( :أ نك أن شمنمك ذم دم اُملئ ُمًٚمؿ؟ ىم٤مل.ٓ :
ىم٤مل :ويمٞمػ شمنمك ذم دُمل ،وم٢من ؾمٙم٧م وإٓ ومٝمق اًمذسمح .ومام ؾمٙم٧م طميك يم٤من ُمـ أُمله ُم٤م يم٤من)( ) أي
ُمـ ىميؾ ايُم٤مم أيب احلًـ سمًٌٌف.
 ومٝمؾ ُمريؾ هذا ٛمٙمـ أن ٘مٌؾ ُمٜمف ُم٤م ٜمًٌف إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أو ٘مٌؾ ُمٜمف ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أنٙمقن ُمـ أشمٌ٤مقمف؟!
وأمو افروايوت افتل شوؿفو افعومع وهل اثـتون وثامكقن روايي وؿد أوردت ضرؾوً مـفو ؾـؼػ مع
بعضفو وؿػوت:
افروايي إوػ :ذم متريٞمٚمٞم٦م ـمق ٚم٦م قمـ طمقار دار سملم هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ورضمؾ ورد ُمـ أهؾ اًمِم٤مم
٘ملر ومٞمٝم٤م هِم٤مم أن ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق هق احلج٦م قمغم اخلٚمؼ يمٖمػمه ُمـ إاٛم٦م وأٟمف خيؼم سمخؼم أهؾ
اًمًامء!!
ىمٚم٧م :اعمٓمٚمع قمغم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م لى شمٜم٤مىمْم ً٤م قمجٞمٌ ً٤م ١ميمهلل أن اعميآُمل ـ ًمقوع اًملوا ٤مت
ًمٞمًقا ُميٗم٘ملم قمغم ايظملاج!!
ومؽمى أطمٞم٤مٟم ً٤م« :ايُم٤مم اًمِمٞمٕملش خي٤مف ُمـ فمٚمف و ْمٓملب قمٜمهللُم٤م ٠ميت إًمٞمف ؾم٤ماؾ وحيٛمل وضمٝمف
و ٜمٙمل ُم٤م ٟمً٥م إًمٞمف ،وأطمٞم٤مٟم ً٤م يحهللث ويم٠مٟمف ؿمخّمٞم٦م أظملى همػم شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م ،ومٞمٕمٚمـ أٟمف هق

( ) هق حمٛمهلل سمـ قمٛمل سمـ قمٌهلل اًمٕمز ز ،أسمق قمٛملو ،اًمٙمٌم ،اؿميٝمل سمٙمي٤مسمدف :رضمد٤مل اًمٙمٌمد ،شمدقذم ٟمحدق (911هدد) ،اٟمٔمدل:
رضم٤مل اًمٜمج٤مر (صُ ،)991:مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال (.)99/ 1
( )1رضم٤مل اًمٙمٌم (ص ،)191:واٟمٔملُ :مًٜمهلل ايُمد٤مم اًملود٤م ( ،)191/1اظميٞمد٤مر ُمٕملومد٦م اًملضمد٤مل (ُ ،)99 /1مٕمجدؿ
رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)111/1 ( ،)9 1/11( ،)199/ 1ىم٤مُمقس اًملضمد٤مل (( ،)9 9/ 1

 ،) 11/وهِمد٤مم

هذا يم٤من ِمٞمع قمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ أٟمف إُم٤مم طميك ؾمجٜمف اًملؿمٞمهلل يمام شمذيمل يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م وأن ُمقؾمك هن٤مه أن ٓ يًٌ٥م
ذم ىميٚمف ومًٙم٧م صمؿ قم٤مد طميك ىميؾ ُمقؾمك ُمًٛمقُم ً٤م يمام شمذيمل اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م.
ىم٤مل اًمٙمٌم« :هِم٤مم سمـ احلٙمؿ و٤مل ُمْمدؾ ذك ذم دم أيب احلًدـش ُمًدٜمهلل اًملود٤م ( ،)199/1اظميٞمد٤مر ُمٕملومد٦م اًملضمد٤مل
( ،)191/1ضم٤مُمع اًملواة ( ،)9 9/1ىم٤مُمقس اًملضم٤مل (.)911/ 1
( )9رضمدد٤مل اًمٙمٌم د (ص ،)193 - 191:اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل (ُ ،)913/1مٕمجددؿ رضمدد٤مل احلددهلل ٨م (،)9 1/11
ىم٤مُمقس اًملضم٤مل (.)991/ 1
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احلج٦م قمغم اخلٚمؼ و ٗميح سم٤مب اعمٜم٤مفملة سملم هلل ف و ٜمًك اًمي٘مٞم٦م؟!
هذه ُمٜم٤مفملة ُمع خم٤مًمػ واعمخ٤مًمػ شم١ميمهلل اًملوا ٤مت أن إاٛم٦م ًيٕمٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ اًمي٘مٞم٦م طمٗم٤مفم٤مً قمغم
أٟمٗمًٝمؿ اعم٘مهللؾم٦م يمام شمزقمؿ اًمٓم٤ماٗم٦م ،وم٠م ـ يم٤مٟم٧م هذه اعمٜم٤مفملة وىمهلل ىملرت اًملوا ٤مت أن إاٛم٦م خيِمقن
ُمـ يمؾ ؿمخص!!
وم٘مهلل روى اًمٙمٌم أن رضمٚملم اؾمي٠مذٟم٤م قمغم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ومً٠مٓه« :أومٞمٙمؿ إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م؟
ىم٤ملُ :م٤م أقملف ذًمؽ ومٞمٜم٤م..ش إمم أن ىم٤مل« :وامحل وضمٝمف وهمْم٥م همْمٌ ً٤م ؿمهلل هلل ًاش صمؿ سمٕمهلل أن ظملضم٤م ىم٤مل:
«أشمٕملومقن اًملضمٚملم؟ ىمٚمٜم٤مٟ :مٕمؿ ،مه٤م رضم ن ُمـ اًمز هلل ٦مش( ).
افروايي افثوكقي :شمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

وإاٛم٦م ُمـ ذر يف ِم٤مريمقن اًملؾمقل ^ ذم اًمٕمٚمؿ ،وهذا ُمـ

أيمؼم آومؽماء.
اًملضمؾ اًمذي ّمٓمٗمٞمف ا ٕ قمٔمؿ وفمٞمٗم٦م و ٗمْمٚمف قمغم مجٞمع اًمٌنم ّمٌح ذم اًمٕمٚمؿ يمٌٕمض
أشمٌ٤مقمف؟!
إن هذه اعم١ماُملة شمل هلل أن شمٜمي٘مص ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وشمٗمّمؾ إُم٦م قمـ ٟمٌٞمٝم٤م ^.
وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك أوملاد هؿ ُمريؾ اًمٜمٌل ^ ذم قمٚمٛمف إذ ًا وم طم٤مضم٦م إمم رؾمقل ا ^.
وهذا سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٤م طمهللث ًمٓم٤ماٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م ،وم٘مهلل أقملو٧م قمـ طمهلل ٨م رؾمقل ا ^ اًمذي رواه
أصح٤مسمف وهؿ سم٤مٔٓف وىمٌٚم٧م روا ٤مت أوملاد ُمـ اعمٜميًٌلم إمم هل اًمٌٞم٧م ممـ طمذر ُمٜمٝمؿ هل اًمٌٞم٧م
وم٠مطمٚمقا شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم هل اًمٌٞم٧م حمؾ اًمٜمٌل ^.
وٟم حـ ٟمجزم أن يمؾ ُم٤م ٟمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م مم٤م حيٚمٝمؿ حمؾ اًمٜمٌل ^ يمذب قمٚمٞمٝمؿ ،وإٟمام اًمذ ـ
ىم٤مًمقا هذه اًملوا ٤مت هؿ اًمذ ـ يمذهبؿ إاٛم٦م وـمٕمٜمقا ومٞمٝمؿ :هِم٤مم سمـ احلٙمؿ وإظمقاٟمف ،واًمِمٞمٕم٦م
ٕمي٘مهللون أهن٤م أىمقال إاٛم٦م اعمٗمؽمى قمٚمٞمٝمؿ.
صمؿ ٟم١ميمهلل ُملة أظملى أٟمف ًمق يم٤من ه١مٓء إاٛم٦م ًمهللهيؿ قمٚمؿ ُميٛمٞمز ًم ُٕملومقا ذم إُم٦م سمذًمؽ اًمٕمٚمؿ
اعميٛمٞمز.
ٟمٕمؿ! اًمقاىمػ قمغم ؾمػمهؿ لى أهنؿ أوملاد ص٤محلقن يٗم٤موشمقن ذم اًمٕمٚمؿ وأسملزهؿ :حمٛمهلل سمـ قمكم
سمـ احلًلم ،وضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل ،ول ّمٚمقا ذم قمٚمقُمٝمؿ إمم درضم٦م ُمـ يم٤مٟمقا ذم قمٍمهؿ ُمـ قمٚمامء إُم٦م،

( ) رضم٤مل اًمٙمٌم (ص ،)119:اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل (ُ ،)919/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (/3

).
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ول ٔمٝمل ُمٜمٝمؿ قمٚمقم متٞمزهؿ قمـ همػمهؿ ،وًمق يم٤من هلؿ رء ُمـ ذًمؽ ًمٕملومقا ذم اعمجيٛمع.
صمؿ إهنؿ درؾمقا يمٖمػمهؿ قمغم قمٚمامء قمٍمهؿ ،ويم٤مٟمقا جيٚمًقن ذم طمٚم٘م٤مهتؿ مم٤م ٙمذب دقم٤موى أن
قمٚمٛمٝمؿ ًمهللين ،وأهنؿ ٛمٚمٙمقن قمٚمقُم ً٤م ُمـ همػم اًميٕمٚمؿ.
ومٕمـ ُمًٕمقد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل :ىم٤مل زم قمكم سمـ طمًلمُ« :م٤م ومٕمؾ ؾمٕمٞمهلل سمـ ضمٌػم؟ ىم٤مل :ىمٚم٧م:
ص٤مًمح ،ىم٤مل :ذاك رضمؾ يم٤من ٛمل سمٜم٤م ومٜمً٠مًمف قمـ اًمٗملااض وأؿمٞم٤مء مم٤م ٜمٗمٕمٜم٤م ا هب٤م ،إٟمف ًمٞمس قمٜمهللٟم٤م ُم٤م
لُمٞمٜم٤م سمف ه١مٓء ،وأؿم٤مر سمٞمهلله إمم اًمٕملاقش( ).
هذه هل دقم٤موي اًملوا ٤مت قمـ أؿمخ٤مص ُمـ هل اًمٌٞم٧م رومٕمقهؿ إمم ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م صمؿ ووٕمقا
قمٚمٞمٝمؿ اًملوا ٤مت هلهللم أؾم٤مس اًمهلل ـ (اًم٘ملهن) و(اًمّمح٤مسم٦م) اًمذ ـ رووا اًمهلل ـ وووٕمقا هلؿ اًملوا ٤مت
اًمٌهلل ٚم٦م قمـ اًم٘ملهن واًمًٜم٦م .ومٝمؾ ٕمل قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م و ٕمٞمهللوا اًمٜمٔمل ذم هذه اًملوا ٤مت؟!

( ) اًمٓمٌ٘م٤مت (.)1 9/9
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املبخح السابع
وٕاقف عمىا ٞالػٗع ٛوَ دعٕ ٝالتخسٖف
ادطؾى إول :أؿقال افؼوئؾغ بوفتحريػ.
ادطؾى افثوين :مقؿػ افؼوئؾغ بوفتحريػ مـ مـؽريف.
ادطؾى افثوفٌ :إكؽور وجقد افؼقل بوفتحريػ ظـد افشقعي ادعوسيـ
ادطؾى افرابع :أثر افؼقل بوفتحريػ ظذ افطوئػي.
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متّٗــــد

ًمٚمِمٞمٕم٦م اًم٘مهللُم٤مء ذم ٟم٘مص اًم٘ملهن ىمقٓن يمام أوردمه٤م مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ  -وىمهلل شمٙمقن ُملطمٚميلم  ،-وومٞمام
كم قملض ًميٚمؽ إىمقال:
 )1ذـر حمؼؼ تػسضر افؼؿضل افسضقد افطقضى ادقشضقي اجلزائضري قمٜمدهللُم٤م شمٙمٚمدؿ قمدـ ىمْمدٞم٦م ٟم٘مدص
اًم٘ملهن أن ًم صمٜمل قمنم ٦م ىمقًملم ومٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل« :أُم٤م اخل٤مص٦م وم٘مهلل شمًد٤معمقا قمدغم قمدهللم اًمز د٤مدة ذم اًم٘مدلهن سمدؾ
ادقمك ايمج٤مع قمٚمٞمف ،أُم٤م اًمٜم٘مٞمّم٦م وم٢مٟمف ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م إمم قمهللُمٝم٤م أ ْم ً٤م وأٟمٙملوه٤م هم٤م د٦م
ايٟمٙم٤مر يم٤مًمّمدهللوق واًمًدٞمهلل ُملشم٣مد( ) وأيب قمدكم اًمٓمدؼمد( ) ذم «جمٛمدع اًمٌٞمد٤منش واًمِمدٞمل اًمٓمدقد ذم
«اًميٌٞم٤منش.
وًمٙمـ اًمٔم٤مهل ُمـ يمٚمامت همػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء واعمحهللصملم اعمي٘مهللُملم ُمٜمٝمؿ واعمي٠مظمل ـ اًم٘مقل
سم٤مًمٜم٘مٞمّم٦م يم٤مًمٙمٚمٞمٜمل واًمؼمىمل( ) ،واًمٕمٞم٤مر واًمٜمٕمامين( ) ،ووملات سمـ إسملاهٞمؿ ،وأمحهلل سمـ أيب ـم٤مًم٥م

( ) اعملشم٣م :هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ أيب أمحهلل سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمهلل اعملشم٣م ،وم٘مٞمف ُميٙمٚمؿ ،شميٚمٛمذ قمغم اعمٗمٞمهلل ،وًمهلل ذم رضمد٥م
ؾمٜم٦م (999هد) وشمقذم ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م (199هد)ً ،مف ُمّمٜمٗم٤مت يمريػمةُ ،مٜمٝم٤م :اًمِم٤مذم ذم ايُم٤مُم٦م ،ويمي٤مب اًميٜمز دف ذم
قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء ،واًمذظمػمة ذم إصقل ،وهمػمه٤م ،ىم٤مل قمٜمف اًمذهٌل« :إُم٤مُمل ضمٚمهلل ،وذم يميٌدف ؾمد٥م ٕصدح٤مب اًمٜمٌدل
صغم ا قمٚمٞمف وؾمٚمؿشٜ .مٔمل :ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء (.)919/ 9
( )1أسمق قمكم اًمٓمؼمدُ :مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًمً٤مدسٕ ،ملف قمٜمهللهؿ سمد٠مُملم ايؾمد م ،وهدق أسمدق قمدكم اًمٗمْمدؾ سمدـ
احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ اًمٓمؼمد اًمٓمقد ،وُمـ ُمّمدٜمٗم٤مشمف :جمٛمدع اًمٌٞمد٤من ،اظميٍمد ومٞمدف يميد٤مب اًمٓمدقد اًمٌٞمد٤من ذم شمٗمًدػم
اًم٘ملهن ،واًمقؾمٞمط ،واًمقضمٞمزة ،وضم٤مُمع اجلقاُمع ،وأقم م اًمقرى ،وُمٙم٤مرم إظم ق ،وهمػمه٤م ،وىمهلل شمقذم ذم ُمٜميّمػ
اًم٘ملن اًمً٤مدس (911هد) ،وىمٞمؾ99 ( :هد)ٜ .مٔملٟ :م٘مهلل اًملضم٤مل (ص ،)199:ومٝملؾم٧م ُمٜميج٥م اًمهلل ـ (ص،)39:
روو٤مت اجلٜم٤مت (ً ،)999/9م١مًم١مة اًمٌحل ـ (ص.)919:
( )9هق أمحهلل سمـ حمٛمهلل سمـ ظم٤مًمهلل اًمؼمىمل .أصٚمف يمقذم ،هلب إمم سملىم٦م وم٠مىم٤مم هب٤م ،صم٘مد٦م ذم ٟمٗمًدف ،همدػم أٟمدف أيمريدل اًملوا د٦م قمدـ
اًمْمٕمٗم٤مء واقميٛمهلل اعملاؾمٞمؾ٤ٌ ٓ .مزم قمٛمـ أظمذ واًمٓمٕمـ ومٞمف ٓ ذم ُمـ أظمذ قمٜمف ،ويم٤من أمحهلل سمـ حمٛمهلل سمـ قمٞمًك أسمٕمهلله
قمـ ىمؿ صمؿ أقم٤مده واقميذر إًمٞمف .شمقذم ؾمٜم٦م (111هد) .اٟمٔمل :رضم٤مل اسمـ داود احلكم (ص.)113
( )1أسمق قمٌهلل ا حمٛمدهلل سمدـ ضمٕمٗمدل اًمدٜمٕمامين ،شمٚمٛمٞمدذ اًمٙمٚمٞمٜمدل ،اعمٕمدلوف سمد٤مسمـ ز ٜمد٥مً ،مدف يميد٥م ُمٜمٝمد٤م :اًمٖمٞمٌد٦م ،واًمدلد قمدغم
ايؾمامقمٞمٚمٞم٦م .ىم٤مل قمٜمف اًمٜمج٤مر( :قمٔمدٞمؿ اًم٘مدهللر ،ذ دػ اعمٜمزًمد٦م ،صدحٞمح اًمٕم٘مٞمدهللة ،يمريدػم احلدهلل ٨م) .اٟمٔمدل :رضمد٤مل
اًمٜمج٤مر (ص ،)919:رضم٤مل اسمـ داود (ص.) 91:
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اًمٓمؼمد( ) ص٤مطم٥م آطميج٤مج ،واعمجٚمز ،واًمًٞمهلل اجلزاالي( ) ،واحلل اًمٕم٤مُمكم( ) ،واًمٕم ُم٦م اًمٗميقين،
واًمًٞمهلل اًمٌحلاينش( ).
 )1وىمهلل أيمهلل ذًمؽ ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي (ت1 :

هد) وم٘م٤ملٟ( :مٕمؿ! ىمهلل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اعملشم٣م

واًمّمهللوق واًمِمٞمل اًمٓمؼمد ،وطمٙمٛمقا سم٠من ُم٤م سملم دوميل هذا اعمّمحػ هق هذا اًم٘ملهن اعمٜمزّ ل ٓ همػم،
ول ٘مع ومٞمف حتل ػ وٓ شمٌهلل ؾ)( ).
ومٝم١مٓء اًمري صم٦م وم٘مط هؿ اًم٘م٤ماٚمقن سمٕمهللم اًمٜم٘مص إمم سمهللا ٦م اًم٘ملن اًملاسمع قمنم اهلجلي.

( ) هق أمحهلل سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أسمق ُمٜمّمقر اًمٓمؼمد ،وم٘مٞمف إُم٤مُمل .يم٤من ُمـ ُمِم٤م ل اسمـ ؿمٝمل هؿمقبً .مف يمي٥مُ ،مٜمٝم٤م:
آطميج٤مج قمغم أهؾ اًمٚمج٤مج ،وشم٤مر ل إاٛم٦م ،وومْم٤ماؾ وم٤مـمٛم٦م اًمزهلاء .شمقذم ٟمحق (991هد) .اٟمٔمدلُ :مٕمجدؿ رضمد٤مل
احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،) 99/1إقم م ( .) 99/
( )1هق ٟمٕمٛم٦م ا سمـ قمٌهلل ا سمـ حمٛمهلل سمـ طمًلم احلًٞمٜمل اجلزااليً ،مدف يميد٥م ُمٜمٝمد٤م :إٟمدقار اًمٜمٕمامٟمٞمد٦م ذم ُمٕملومد٦م اًمٜمِمد٠مة
ايٟمً٤مٟمٞم٦م ،واًمذر ٕم٦م ،وًمقاُمع إٟمقار ذم ذح قمٞمقن إظمٌ٤مر ،وُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمج٤مة ذم ذح إؾمدامء واًمّمدٗم٤مت .شمدقذم
ؾمٜم٦م (1

هد) ،اٟمٔملُ :مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،) 11/11إقم م (.)93/1

( )9هق حمٛمهلل سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٕم٤مُمكم ،اعمٚم٘م٥م سم٤محلل ،وم٘مٞمف إُم٤مُملُ ،م١مرخ .وًمهلل ذم ىمل ٦م ُمِمٖمل ُمـ ضمٌدؾ قم٤مُمدؾ سمٚمٌٜمد٤من،
واٟمي٘مؾ إمم ضمٌع وُمٜمٝم٤م إمم اًمٕملاق ،واٟميٝمك إمم ـمقس سمخلاؾم٤من ،وم٠مىم٤مم وشمقذم ومٞمٝمد٤م ؾمدٜم٦م ( 11هدد)ً .مدف شمّمد٤مٟمٞمػ،
ُمٜمٝم٤م :أُمؾ أُمؾ ذم ذيمل قمٚمامء ضمٌؾ قم٤مُمؾ ،وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُمًد٤ماؾ اًمنمد ٕم٦م و ًدٛمك اًمقؾمد٤ماؾ
اظميّم٤مر ًا ،وههللا ٦م إُم٦م إمم أطمٙم٤مم إاٛم٦م ،واًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إاٛم٦م .اٟمٔمل :ضم٤مُمع اًملواة (ُ ،)31/1مٕمجؿ
رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،)119/ 9إقم م (.)31/9
( )1شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( .)19/
( )9إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (ص.)999:
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املطمب األٔه
أقٕاه الكاٟمني بالتخسٖف
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

وأمو افؼوئؾقن بوفـؼص ومو يتبع هذه ادسلفي ؾـقرده ؾقام يع:
قمٜمهللُم٤م حتهللث اًمٓمؼمد قمـ ٟم٘مص اًم٘ملهن أيمهلل أن مجٞمع قمٚمامء اًمِمدٞمٕم٦م ٘مقًمدقن سمدٜم٘مص اًم٘مدلهن قمدهللا

اًمري صم٦م اًمً٤مسم٘ملم ،صمؿ ؿمٙمؽ ذم ُمّمهللاىمٞميٝمؿ مجٞمٕم ً٤م يمام ؾمٞم٠ميت.
وىمهلل أورد أؾمامء أيمريل ُمـ صم صملم قم٤معم ً٤م( ) ُمٜمٝمؿ ،وٟمحـ ؾمٜمٙميٗمل سمذيمل قمنم ـ قم٤معم ً٤م ممـ وضمهلل هلؿ
شمٍم ح سمذًمؽ وذًمؽ سمحً٥م وومٞم٤مهتؿ.
 )1ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل (ت285 :هض):
٘مقل ـمٞم٥م اعمقؾمقي اجلزاالي -ذم ُمٕملض صمٜم٤ماف قمغم شمٗمًػم اًم٘مٛمل حت٧م قمٜمقان حتل ػ اًم٘ملهن-
« :سم٘مل رء هيٛمٜم٤م ذيمله وهق أن هذا اًميٗمًػم يمٖمػمه ُمـ اًميٗم٤مؾمػم اًم٘مهلل ٛم٦م ِميٛمؾ قمغم روا ٤مت ُمٗم٤مده٤م
أن اعمّمحػ اًمذي سملم أ هلل ٜم٤م ل ًٚمؿ ُمـ اًميحل ػ واًميٖمٞمػم وضمقاسمف أٟمف ل ٜمٗملد اعمّمٜمػ سمذيمله٤م سمؾ
واوم٘مف ومٞمف همػمه ُمـ اعمحهللصملم اعمي٘مهللُملم واعمي٠مظمل ـ قم٤مُم٦م وظم٤مص٦مش( ).
 )2افعقور (ت326 :هض):
وم٘مهلل أؾمٜمهلل اًمٕمٞم٤مر وهمػمه قمـ أيب ضمٕمٗمل ىم٤ملٟ« :مزل ضمؼم ؾ هبذه أ ٦م هٙمذا( :ومٌهللل اًمذ ـ فمٚمٛمقا
هل حمٛمهلل طم٘مٝمؿ همػم اًمذي ىمٞمؾ هلؿ وم٠مٟمزًمٜم٤م قمغم اًمذ ـ فمٚمٛمقا هل حمٛمهلل طم٘مٝمؿ رضمز ًا ُمـ اًمًامء سمام يم٤مٟمقا
ٗمً٘مقنش( ).
 )3افؽؾقـل (ت 913 :هد):
وم٘مهلل ؿمٝمهلل يمٌ٤مر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سم٠من اًمٙمٚمٞمٜمل يم٤من ٕمي٘مهلل اًميحل ػ واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘ملهن ،وُمـ ه١مٓء
اًمٕمٚمامء اًمذ ـ ىملروا ذًمؽ:
* اعمٗمن اًمِمٞمٕمل حمٛمهلل سمـ ُملشم٣م اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمٗمًػمه اًمِمٝمػم قمٜمهلل

( ) وٟمحـ قمٜمهللُم٤م ٟمّمٗمٝمؿ سم٠مهنؿ قمٚمامء إٟمام ٟمّمٗمٝمؿ سمام وصٗمٝمؿ سمف أشمٌ٤مقمٝمؿ ،أي :قمٚمامء ُمذهٌٝمؿ.
(ُ )1م٘مهللُم٦م ـمٞم٥م اعمقؾمقي قمغم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( .)11/
( )9شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( .)19/
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اًمِمٞمٕم٦م واًمذي ًٛمك سمد (شمٗمًػم اًمّم٤مذم) ُم٤م ٟمّمف:
«وأُم٤م اقمي٘م٤مد ُمِم٤مخيٜم٤م ذم ذًمؽ – ٕمٜمل :حتل ػ اًم٘ملهن -وم٤مًمٔم٤مهل ُمـ صم٘م٦م ايؾم م حمٛمهلل سمـ
ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ـم٤مب صملاه أٟمف يم٤من ٕمي٘مهلل اًميحل ػ واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘ملهن؛ ٕٟمف يم٤من روى روا ٤مت ذم
هذا اعمٕمٜمك ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ول يٕملض ًمٚم٘مهللح ومٞمٝم٤مُ ،مع أٟمف ذيمل ذم أول اًمٙمي٤مب أٟمف يم٤من ريؼ سمام رواه
ومٞمفش( ).
* أبق ايسـ افعومع:
طمٞم٨م ىم٤مل « :اقمٚمؿ أن اًمذي ٔمٝمل ُمـ صم٘م٦م ايؾم م حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ـم٤مب صملاه أٟمف يم٤من
ٕمي٘مهلل اًميحل ػ واًمٜم٘مّم٤من ذم اًم٘ملهن؛ ٕٟمف روى روا ٤مت يمريػمة ذم هذا اعمٕمٜمك ذم يمي٤مب اًمٙم٤مذم اًمذي
سح ذم أوًمف سم٠مٟمف يم٤من ريؼ ومٞمام رواه ومٞمف ول يٕملض ًم٘مهللح ومٞمٝم٤م وٓ ذيمل ُمٕم٤مرض هل٤مش( ).
* افـقري افطزد:
طمٞم٨م ىم٤مل« :اقمٚمؿ أن هلؿ ذم ذًمؽ أىمقآً –أي :قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم حتل ػ اًم٘ملهنُ -مِمٝمقره٤م اصمٜم٤من:
إول :وىمقع اًميٖمٞمػم واًمٜم٘مّم٤من ومٞمف ،وهق ُمذه٥م اًمِمٞمل اجلٚمٞمؾ قمكم سمـ إسملاهٞمؿ اًم٘مٛمل( ) ؿمٞمل
اًمٙمٚمٞمٜمل ذم شمٗمًػمه ،سح ذم أوًمف وُمأل يمي٤مسمف ُمـ أظمٌ٤مره ُمع اًميزاُمف ذم أوًمف سم٠من ٓ ذيمل ومٞمف إٓ قمـ
ُمِم٤مخيف وصم٘م٤مشمف.
وُمذه٥م شمٚمٛمٞمذه صم٘م٦م ايؾم م اًمٙمٚمٞمٜمل

قمغم ُم٤م ٟمًٌف إًمٞمف مج٤مقم٦م ًمٜم٘مٚمف إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة

اًمٍمحي٦م ذم هذا اعمٕمٜمك ذم يمي٤مب احلج٦م ظمّمقص ً٤م ذم سم٤مب اًمٜمٙم٧م واًمٜميػ ُمـ اًميٜمز ؾ وذم اًملوو٦م ُمـ
همػم شمٕملض ًملده٤م أو شم٠مو ٚمٝم٤مش( ).

( ) اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( .)91/
( )1يمي٤مب شمٗمًػم ُملهة إٟمدقار وُمِمدٙم٤مة إهار اعم٘مهللُمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م ًمٚمٗمّمدؾ اًملاسمدع واًمدذي ـمٌدع يمٛم٘مهللُمد٦م ًمٙميد٤مب شمٗمًدػم
اًمؼمه٤من ًمٚمٌحلاين.
( )9هق قمكم سمـ إسملاهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًم٘مٛمل (أسمق احلًـ) ُمٗمن ،وم٘مٞمف ،إظمٌ٤مري .أظمذ قمٜمف اًمٙمٚمٞمٜملُ .مـ هصم٤مره :شمٗمًػم
اًم٘ملهن ،اًمٜم٤مؾمل واعمٜمًقخ ،أظمٌ٤مر اًم٘ملهن وروا ٤مشمف ،يمي٤مب احلٞمض ،يمي٤مب اًمنمااع ،واعمٖم٤مزي .شمقذم ؾمٜم٦م (119هد).
اٟمٔملُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)3/9
( )1ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.)19:
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 )4ادػقد (ت413 :هض)( ):
وم٘مهلل سح سمقىمقع اًميحل ػ واًميٖمٞمػم ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،طمٞم٨م ٘مقل ذم يمي٤مسمف أوااؾ اعم٘م٤مٓت ذم
سم٤مب« :اًم٘مقل ذم شم٠مًمٞمػ اًم٘ملهن وُم٤م ذيمل ىمقم ومٞمف ُمـ اًمز ٤مدة واًمٜم٘مّم٤منش« :إن إظمٌ٤مر ىمهلل ضم٤مءت
ُمًيٗمٞمْم٦م قمـ أاٛم٦م اهلهللى ُمـ هل حمٛمهلل  سم٤مظمي ف اًم٘ملهن وُم٤م أطمهللصمف سمٕمض اًمٔم٤معملم ومٞمف –أي:
صح٤مسم٦م رؾمقل ا روقان ا قمٚمٞمٝمؿ ُ -مـ احلذف واًمٜم٘مّم٤منش( ).
وىم٤مل ذم اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمجٚمز قمٜمف ذم ُملهة اًمٕم٘مقل ،واعمحهللث اًمٌحلاين ذم اًمهللرر
اًمٜمجٗمٞم٦م ُم٤م ًمٗمٔمف:
« إن اًمذي سملم اًمهللوميلم ُمـ اًم٘ملهن مجٞمٕمف يم م ا شمٕم٤ممم وشمٜمز ٚمف ،وًمٞمس ومٞمف رء هظمل ُمـ يم م
اًمٌنم ،وهق مجٝمقر اعمٜمزل ،واًمٌ٤مىمل مم٤م أٟمزًمف ا شمٕم٤ممم ىملهٟم ً٤م قمٜمهلل اعمًيحٗمظ ًمٚمنم ٕم٦م ،اعمًيقدع
ًمألطمٙم٤مم ل ْمع ُمٜمف رء ،وإن يم٤من اًمذي مجع ُم٤م سملم اًمهللوميلم أن ل جيٕمٚمف ذم مجٚم٦م ُم٤م مجع ٕؾمٌ٤مب
دقميف إمم ذًمؽُ .مٜمٝم٤م :ىمّمقره قمـ ُمٕملوم٦م سمٕمْمف .وُمٜمٝم٤م :ؿمٙمف ومٞمف وقمهللم شمٞم٘مٜمف .وُمٜمٝم٤مُ :م٤م شمٕمٛمهلل إظملاضمف
ُمٜمف.
وىمهلل مجع أُمػم اعم١مُمٜملم

اًم٘ملهن اعمٜمزل ُمـ أوًمف إمم هظمله ،وأًمٗمف سمحً٥م ُم٤م وضم٥م ُمـ

شم٠مًمٞمٗمف ،وم٘مهللم اعمٙمل قمغم اعمهللين ،واعمٜمًقخ قمغم اًمٜم٤مؾمل ،وووع يمؾ رء ُمٜمف ذم حمٚمف .ومٚمذًمؽ ىم٤مل
ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل اًمّم٤مدق

 :أُم٤م وا ًمق ىملئ اًم٘ملهن يمام أٟمزل ًٕمٗمٞميٛمقٟم٤م ومٞمف ُمًٛملم يمام ؾمٛمل ُمـ

يم٤من ىمٌٚمٜم٤م...ش( ).
 )5حمؿد اوفح ادوزكدراين (ت1681 :هض):
ىم٤مل« :وإؾم٘م٤مط سمٕمض اًم٘ملهن وحتل ٗمف صمٌ٧م ُمـ ـملىمٜم٤م سم٤مًميقاشمل يمام ٔمٝمل عمـ شم٠مُمؾ ذم يمي٥م

( ) اعمٗمٞمهللُ :مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًملاسمع وسمهللا ٦م اخلد٤مُمس ،وهدق أسمدق قمٌدهلل ا حمٛمدهلل سمدـ حمٛمدهلل سمدـ اًمدٜمٕمامن ،و ٕميدؼمه
ايُم٤مُمٞم٦م آصمٜم٤م قمنم ٦م ُمـ أضمدؾ ُمِمد٤م ل اًمِمدٞمٕم٦م وراٞمًدٝمؿ وأؾمدي٤مذهؿ اٟميٝمد٧م را٤مؾمد٦م ايُم٤مُمٞمد٦م إ ًمٞمدف ،يمد٤من ُمٜمد٤مفمل ًا
ٍ
اًمدل ِيض ،وأسمدق ضمٕمٗمدل اًمٓمدقد،
ص٤مطم٥م
ضمهللل ويم ٍم .وشميٚمٛمدذ قمٚمٞمدف أقمٞمد٤من ايُم٤مُمٞمد٦م ذم وىمديٝمؿ :اعمل َشم َ٣مد وأظمدقه َّ
واًمٜمج٤مر ،واًمٙمَلايمَجل ،وهمػمهؿ ،وًمهلل ؾمٜم٦م (999هد) وشمقذم ؾمٜم٦م (1 9هد) ًمف ىملاسم٦م ُم٤مايل ُمّمٜمػُ ،مٜمٝمد٤م :اعم٘مٜمٕمد٦م
ذم اًمٗم٘مف ،واي ْم٤مح ذم ايُم٤مُم٦م ،واعمً٤ماؾ اًمنو ٦م ،وايرؿم٤مد ،وأوااؾ اعم٘م٤مٓتٜ ،مٔمل :ـملااػ اعم٘م٤مل ( .) 91/
( )1أوااؾ اعم٘م٤مٓت (ص.)11:
(ٜ )9مٔمل :اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م (ص.)93-91 :
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احلهلل ٨م ُمـ أوهل٤م إمم هظمله٤مش( ).
 )6افػقض افؽوصوين (ت1696 :هض)( ):
سمٕمهلل أن أورد سمٕمض اًملوا ٤مت اًمهللاًم٦م قمغم اًميحل ػ ىم٤مل:
« اعمًيٗم٤مد ُمـ مجٞمع هذه إظمٌ٤مر وهمػمه٤م ُمـ اًملوا ٤مت ُمـ ـمل ؼ أهؾ اًمٌٞم٧م أن اًم٘ملهن اًمذي سملم
أفمٝملٟم٤م ًمٞمس سميامُمف يمام أٟمزل قمغم حمٛمهلل ^ ،سمؾ ُمٜمف ُم٤م هق ظم ف ُم٤م أٟمزل ،وُمٜمف ُم٤م هق ُمٖمػم حملف،
وأٟمف ىمهلل طمذف ُمٜمف أؿمٞم٤مء يمريػمةُ ،مٜمٝم٤م :اؾمؿ قمكم ذم يمريػم ُمـ اعمقاوع ،وُمٜمٝم٤م همػم ذًمؽ ،وأٟمف ًمٞمس أ ْم ً٤م
قمغم اًمؽمشمٞم٥م اعمليض قمٜمهلل ا وقمٜمهلل رؾمقًمف ^ش( ).
ثؿ أورد إصؽوًٓ ظذ افؼقل افؼوئؾ بوفـؼص ،ؾؼول:
«إٟمف قمغم هذا اًمي٘مهلل ل ل ٌؼ ًمٜم٤م اقميامد قمغم رء ُمـ اًم٘ملهن ،إذ قمغم هذا حييٛمؾ أن يمؾ ه ٦م ُمٜمف ىمهلل
طملوم٧م وهمػمت ،و ٙمقن قمغم ظم ف ُم٤م أٟمزل ا  ،ومٚمؿ ٌؼ ًمٜم٤م ذم اًم٘ملهن طمج٦م أص ً ،وميٜميٗمل وم٤ماهللشمف
ووم٤ماهللة إُمل سم٤مشمٌ٤مقمف ،واًمقصٞم٦م سم٤مًميٛمًؽ سمف ..إمم همػم ذًمؽش( ).
صمؿ اطمي٤مر اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم رد هذا ايؿمٙم٤مل ول جيهلل يم ُم ً٤م ُم٘مٜمٕم ً٤م ،وًمٙمٜمف أىمٜمع ٟمٗمًف سمٙم م ٓ
ٚمٞمؼ سمّمٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م وم٘م٤مل« :وخيٓمل سم٤مًمٌ٤مل ذم دومع هذا ايؿمٙم٤مل واًمٕمٚمؿ قمٜمهلل ا أن ٘م٤مل :إن صح٧م
هذه إظمٌ٤مر ومٚمٕمؾ إٟمام وىمع ومٞمام ٓ خيؾ سم٤معم٘مّمقد يمريػم إظم ل يمحذف اؾمؿ قمكم وهل حمٛمهلل صغم ا
قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ وطمذف أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٢من آٟميٗم٤مع سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٍ
سم٤مق ،ويمحذف سمٕمض أ ٤مت

( ) ذح أصقل اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمهللراين (

.)13/

( )1هق حمًـ سمـ ُملشم٣م سمـ ومٞمض ا حمٛمقد اًمٙم٤مؿم٤مينُ ،مٗمن ُمـ قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م ورد اؾمٛمف حمًـ سمـ ُملشم٣مد وحمًدـ
سمـ حمٛمهلل وحمٛمهلل حمًـ .وىمٞمؾ ًمف :اًمٗمٞمض .وقملف ضمهلله سمٗمٞمض ا وسمد٤مًمٗمٞمض .وضمد٤مءت ٟمًدٌيف اًمٙمد٤مر واًمٙم٤مؿمد٤مين
واًم٘م٤مؿم٤مين .و ٘م٤مل ًمفُ :م حمًـ ومٞمض اًمٙم٤مر ،و ٜمٕم٧م سم٤معمي٠مًمف احلٙمٞمؿُ ،مـ أهؾ يم٤مؿم٤من .ىملأ يمي٥م أيب طم٤مُمهلل اًمٖمزازم
وشم٠مصمل سمف وؾمٚمؽ ُمٜمٝمجف ذم يمريػم ُمـ شمٍموم٤مشمف وشمٔملوم٤مشمف يمام ٘مقل صد٤مطم٥م اًملوود٤متُ .مدـ يميٌدف :اًمّمد٤مذم ذم شمٗمًدػم
يم م ا اًمقاذم ،وُمٜمٝم٤مج اًمٜمج٤مة ،واحل٘م٤ماؼ ذم حم٤مؾمـ إظم ق ،وُمٕميّمؿ اًمِمٞمٕم٦م ،وقملم اًمٞم٘ملمٜ .مٔمل :أُمدؾ أُمدؾ
ًمٚمحل اًمٕم٤مُمكم ( ،)919/1ـملااػ اعم٘م٤مل ( ُ ،)99/مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال (.)119/ 1
( )9اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( .)13/
( )1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( .)9 /
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ويميامٟمف ،وم٢من آٟميٗم٤مع سم٤مًمٌ٤مىمل ٍ
سم٤مق ُمع أن إوصٞم٤مء يم٤مٟمقا يهللاريمقن ُم٤م وم٤مشمٜم٤م ُمٜمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾش( ).
 )7اير افعومع (ت1164 :هض):
وهق اًمذي أورد ذم يمي٤مسمف وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م أظمٌ٤مر ًا سحي٦م ذم وىمقع اًميحل ػ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،صمؿ
ادقمك شمقاشمله٤م وُمٜمٝم٤م:
ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ إسملاهٞمؿ سمـ قمٛمل قمـ أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ذم اًم٘ملهن ُم٤م ُم٣م وُم٤م هق يم٤ماـ،
ويم٤مٟم٧م ومٞمف أؾمامء اًملضم٤مل وم٠مًم٘مٞم٧م – ٕمٜملُ :طمذوم٧م -وإٟمام آؾمؿ اًمقاطمهلل قمغم وضمقه ٓ حتَم ٕملف
ذًمؽ اًمقص٤مة ٕ -مٜمل :إاٛم٦م-ش( ).
وىم٤مل سمٕمهلل أن روى صم صم٦م أطم٤مد ٨م ُمـ شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر:
« هذه إطم٤مد ٨م وأُمري٤مهل٤م داًم٦م قمغم اًمٜمص قمغم إاٛم٦م ويمذا اًميٍم ح سم٠مؾماماٝمؿ ،وىمهلل شمقاشملت
إظمٌ٤مر سم٠من اًم٘ملهن ٟم٘مص ُمٜمف يمريػم وؾم٘مط ُمٜمف ه ٤مت ل شمٙمي٥م.
وسمٕمْمٝمؿ حيٛمؾ شمٚمؽ إظمٌ٤مر قمغم أن ُم٤م ٟم٘مص وؾم٘مط يم٤من شم٠مو ً ٟمزل ُمع اًميٜمز ؾ ،وسمٕمْمٝمؿ
قمغم أٟمف وطمل ٓ ىملهن ،وقمغم يمؾ طم٤مل ومٝمق طمج٦م ذم اًمٜمص ،وشمٚمؽ إظمٌ٤مر ُميقاشملة ُمـ ـمل ؼ اًمٕم٤مُم٦م
واخل٤مص٦مش( ).
 )8ادجؾز (ت1111 :هض):
طمٞم٨م ىم٤مل « :إن قمريامن طمذف ُمـ هذا اًم٘ملهن صم صم٦م أؿمٞم٤مءُ :مٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ،وأهؾ سمٞميف،
وذم ىمل ش واخلٚمٗم٤مء اًمري صم٦مُ ،مريؾ ه ٦م٤ :م ًمٞميٜمل ل أختذ أسم٤م سمٙمل ظمٚمٞم ًش.
وىم٤مل ذم ُمٕملض ذطمف حلهلل ٨م هِم٤مم سمـ ؾم٤مل قمـ أيب قمٌهلل ا
ضمؼماٞمؾ

إمم حمٛمهلل

« :إن اًم٘ملهن اًمذي ضم٤مء سمف

ؾمٌٕم٦م قمنم أًمػ ه ٦مش.

وىم٤مل قمـ هذا احلهلل ٨مُ « :مقصمؼ وذم سمٕمض اًمٜمًل قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤مل ُمقوع ه٤مرون سمـ ؾم٤مل،
وم٤مخلؼم صحٞمح ٓ ،خيٗمك أن هذا اخلؼم ويمريػم ُمـ إظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م سحي٦م ذم ٟم٘مص اًم٘ملهن وشمٖمٞمػمه،

( ) اًمّم٤مذم ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ،اعم٘مهللُم٦م اًمً٤مدؾم٦م ( .)91 ،99/
( )1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (.) 19/ 1
( )9إصمٌ٤مت اهلهللاة سم٤مًمٜمّمقص واعمٕمجزات/احلل اًمٕم٤مُمكم (.)19/9
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وقمٜمهللي أن إظمٌ٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ُميقاشملة ُمٕمٜمك ،وـملح مجٞمٕمٝم٤م قضم٥م رومع آقميامد قمـ إظمٌ٤مر
رأؾم ً٤م؛ سمؾ فمٜمل أن إظمٌ٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ٓ شم٘مٍم قمـ إظمٌ٤مر ذم ايُم٤مُم٦م ،ومٙمٞمػ ريٌيقهن٤م سم٤مخلؼمش( ).
 )9كعؿي ار اجلزائري (ت1112 :هض):
طمٞم٨م ٘مقل « :إٟمف ىمهلل اؾميٗم٤مض ذم إظمٌ٤مر أن اًم٘ملهن يمام أٟمزل ل ١مًمٗمف إٓ أُمػم اعم١مُمٜملم سمقصٞم٦م
اًمٜمٌل

 ،ومٌ٘مل سمٕمهلل ُمقشمف ؾمي٦م أؿمٝمل ُمِميٖم ً سمجٛمٕمف ،ومٚمام مجٕمف يمام أٟمزل أشمك سمف إمم اعميخٚمٗملم سمٕمهلل

رؾمقل ا ^ ،وم٘م٤مل هلؿ :هذا يمي٤مب ا يمام أٟمزل ،وم٘م٤مل قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب ٓ :طم٤مضم٦م سمٜم٤م إًمٞمؽ وٓ إمم
ىملهٟمؽ ،قمٜمهللٟم٤م ىملهن يميٌف قمريامن ،وم٘م٤مل هلؿ قمكمً :مـ شملوه سمٕمهلل هذا اًمٞمقم وٓ لاه أطمهلل طميك ٔمٝمل وًمهللي
اعمٝمهللي ،وذم ذًمؽ اًم٘ملهن ز ٤مدات يمريػمة وهق ٍ
ظم٤مل ُمـ اًميحل ػش.
وىم٤مل ذم ُمقوع هظمل« :وٓ شمٕمج٥م ُمـ يمريلة إظمٌ٤مر اعمقوققم٦م ،وم٢مهنؿ سمٕمهلل اًمٜمٌل ^ ىمهلل همػموا
وسمهللًمقا ذم اًمهلل ـ ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ هذا؛ يميٖمٞمػمهؿ اًم٘ملهن وحتل ػ يمٚمامشمف ،وطمذف ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمهللااح هل
اًملؾمقل وإاٛم٦م اًمٓم٤مهل ـ وومْم٤ماح اعمٜم٤موم٘ملم وإفمٝم٤مر ُمً٤موهيؿ ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم ٟمقر اًم٘ملهنش.
وىم٤مل« :إن شمًٚمٞمؿ شمقاشمله قمـ اًمقطمل ايهلل – ٕمٜمل :اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ -ويمقن اًمٙمؾ ىمهلل ٟمزل سمف
اًملوح إُملم ٗميض إمم ـملح إظمٌ٤مر اعمًيٗمٞمْم٦م سمؾ اعميقاشملة اًمهللاًم٦م سمٍمحيٝم٤م قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم
اًم٘ملهن يم ُم ً٤م وُم٤مدة وإقملاسم ً٤مش( ).
* و ٘مقل يمذًمؽ « :إن إاٛم٦م أُملوا ؿمٞمٕميٝمؿ سم٘ملاءة هذا اعمقضمقد ُمـ اًم٘ملهن ذم اًمّم ة وهمػمه٤م،
واًمٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمف طميك ٔمٝمل ُمقٟٓم٤م ص٤مطم٥م اًمزُم٤من -اعمٜمئمل -ومػمشمٗمع هذا اًم٘ملهن ُمـ سملم أ هللي
وخيلج اًم٘ملهن اًمذي أًمٗمف أُمػم اعم١مُمٜملم ،و ٕمٛمؾ سم٠مطمٙم٤مُمفش( ).
اًمٜم٤مس إمم اًمًامءُ ،
* وذيمل اًمٓمؼمد قمـ ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي أٟمف ٟم٘مؾ ايمج٤مع قمغم اًميحل ػ ذم يمي٤مسمف «إٟمقار
اًمٜمٕمامٟمٞم٦مشوم٘م٤ملّ « :
إن إصح٤مب ىمهلل أـمٌ٘مقا قمغم صح٦م إظمٌ٤مر اعمًيٗمٞمْم٦م سمؾ اعميقاشملة اًمهللاًم٦م سمٍمحيٝم٤م
قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم اًم٘ملهنش( ).

( ) ُملهة اًمٕم٘مقل (.)919/ 1
( )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)999/1
( )9إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)991-199/1
( )1ومّمؾ اخلٓم٤مب (ص.)91:
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 )16أبق ايسـ افعومع افػتقين (ت1139 :هض)( ):
طمٞم٨م سح سميحل ػ اًم٘ملهن ذم ُمقاوع يمريػمة ،ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف « :اقمٚمؿ أن احلؼ اًمذي ٓ حمٞمص
قمٜمف سمحً٥م إظمٌ٤مر اعميقاشملة أشمٞم٦م وهمػمه٤م أن هذا اًم٘ملهن اًمذي ذم أ هلل ٜم٤م ىمهلل وىمع ومٞمف سمٕمهلل رؾمقل ا
رء ُمـ اًميٖمٞمػم ،وأؾم٘مط اًمذ ـ مجٕمقه سمٕمهلله يمريػم ًا ُمـ اًمٙمٚمامت وأ ٤مت – ٘مّمهلل :اًمّمح٤مسم٦م
ٕهنؿ هؿ اًمذ ـ مجٕمقا اًم٘ملهن -وأن اًم٘ملهن اعمحٗمقظ قمام ذيمل اعمقاومؼ عم٤م أٟمزًمف ا شمٕم٤ممم ُم٤م مجٕمف
قمكم وطمٗمٔمف إمم أن وصؾ إمم اسمٜمف احلًـ ،وهٙمذا إمم أن اٟميٝمك إمم اًم٘م٤ماؿ وهق اًمٞمقم قمٜمهلله صٚمقات ا
ّ
قمٚمٞمفش( ).
 )11ادحدث يقشػ افبحراين (ت1186 :هض)( ):
سمٕمهلل أن ذيمل إظمٌ٤مر اًمهللاًم٦م قمغم حتل ػ اًم٘ملهن -يمام زقمؿ -ىم٤مل ٓ« :خيٗمك ُم٤م ذم هذه إظمٌ٤مر ُمـ
اًمهللًٓم٦م اًمٍمحي٦م واعم٘م٤مًم٦م اًمٗمّمٞمح٦م قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مه وووقح ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ،وفق تطرق افطعـ إػ هذه
إخبور ظذ ـثرهتو واكتشورهو ٕمؽـ افطعـ إػ أخبور افؼيعي ـؾفو ـام ٓ خيػك :إذ إاقل واحدة
وـذا افطرق ،وافرواة ،وادشويخ ،وافـؼؾيش( ).

( ) هق أسمق احلًـ اًمٕم٤م ُمكم اعمقمم حمٛمهلل ـم٤مهل سمـ قمٌهلل احلٛمٞمهلل سمدـ ُمقؾمدك سمدـ قمدكم سمدـ ُمٕميدقق سمدـ قمٌدهلل احلٛمٞمدهلل اًمٕمد٤مُمكم
اًمٜمٌ٤مـمل اًمٗميقين .ىم٤مل ومٞمف ص٤مطم٥م روو٤مت اجلٜم٤مت ( :يم٤من ُمـ أقمٔمؿ وم٘مٝم٤ماٜم٤م اعمي٠مظمل ـ وأوم٤مظمؿ ٟمٌ اٜم٤م اعميٌحدل ـ).
ًمفُ :ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهارٜ .مٔمل :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)911/9
(ُ )1م٘مهللُم٦م ُملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار (ص.)99:
( )9اعمح٘مؼ اًمٌحلاينُ :مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًمري٤مين قمنمٚ ،م٘م٥م سم٤معمح٘مؼ اًمٌحلاين ،وهق قؾمػ سمـ أمحهلل سمـ إسملاهٞمؿ
سمـ أمحهلل سمـ ص٤مًمح اًمهللرازي اًمٌحلاين ،قم٤مل ُميٌحدل ُمدـ أسمدزر ؿمدٞمقخ ايظمٌ٤مر د٦م وًمدهلل ؾمدٜم٦م (19

هدد) وشمدقذم ؾمدٜم٦م

( 19هد) ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمدف :احلدهللااؼ اًمٜمد٤مفملة ذم أطمٙمد٤مم اًمٕمدؽمة اًمٓمد٤مهلة ،واًمدهللرر اًمٜمجٗمٞمد٦م ُمدـ اعمٚمي٘مٓمد٤مت اًمٞمقؾمدٗمٞم٦م
واًمِمٝم٤مب اًمري٤مىم٥م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م ،وًم١مًم١مة اًمٌحل ـ ،وؾم ؾمؾ احلهلل دهلل ذم شم٘مٞمٞمدهلل اسمدـ أيب احلهلل دهلل ،وهمػمهد٤م.
ٜمٔمددلً :م١مًمدد١مة اًمٌحددل ـ (ص ،)111:روودد٤مت اجلٜمدد٤مت ( ،) 19/1ـملااددػ اعم٘مدد٤مل ( ُ ،)99/مّمددٗمك اعم٘مدد٤مل
(صُ ،)919:م٘مهللُم٦م احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( .)9/
( )1اًمهللرر اًمٜمجٗمٞم٦م (صُ )131:م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م يطمٞم٤مء اًمؽماث.
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 )12ظبد ار صز (ت1242 :هض)( ):
ىم٤مل « :إن اًم٘ملهن اًمذي أٟمزل قمغم اًمٜمٌل أيمريل مم٤م ذم أ هلل ٜم٤م اًمٞمقم وىمهلل أؾم٘مط ُمٜمف رء يمريػم ،يمام دًم٧م
قمٚمٞمف إظمٌ٤مر اعميْم٤موملة اًميل يم٤مدت أن شمٙمقن ُميقاشملة ،وىمهلل أووحٜم٤م ذًمؽ ذم يمي٤مسمٜم٤م ُمٜمٞم٦م اعمحّمٚملم ذم
طم٘مٞم٦م ـمل ؼ اعمجيٝمهلل ـش( ).
 )13حمؿد مفدي افـراؿل (ت1244 :هض)( ):
ىم٤مل« :إن اًمٜم٘مص واىمع ذم اًم٘ملهن ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ىمهلل ؾم٘مط ُمٜمف رء وإن ل ٕمٚمؿ ُمقوٕمف سمخّمقصف،
ًمهللًٓم٦م إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة ،واًم٘ملااـ اعمذيمقرة قمٚمٞمف ُمـ همػم ُمٕم٤مرضش( ).
 )14افؾؽفـقي:
ىم٤مل ذم رده قمغم اعملشم٣م اًمذي ٜمٗمل اًميحل ػ:
« أُم٤م ادقم٤مء قمهللم اًميحل ػ ذم اًم٘ملهن اعمقضمقد سم٠م هللي اًمٜم٤مس ومٝمق حمؾ اًمٜمٔمل ،سمؾ هق فم٤مهل اًمٗمً٤مد؛
ٕن اًملوا ٤مت اًميل سمٚمٖم٧م إمم طمهلل اًميقاشمل اًميل شمهللل قمغم أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م هق اًمذي اؿميٖمؾ سم٤مًم٘ملهن
سمٕمهلل ووم٤مة رؾمقل ا

شمٌ٘مك قمقو ً٤م! وًمٖمق ًا حمْم ً٤مُ ،مع أٟمف ورد ذم اًملوا ٤مت قمـ اعمٕمّمقُملم أٟمف

خمزون ُمقدع قمٜمهلل ص٤مطم٥م اًمٕمٍم

ش( ).

 )15افـقري افطزد (ت1326:هض):
وهق ُم١مًمػ يمي٤مب (اعمًيهللرك) أطمهلل إصقل احلهلل ريٞم٦م اًمريامٟمٞم٦م ًمهللى آصمٜمل قمنمد ٦م ،واًمدذي أًمدػ
يمي٤مسم ً٤م سم٤مؾمؿ (ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب) ٘مدقل ومٞمدف قمدـ اًم٘مدلهن وقمدـ وىمدقع
( ) هق قمٌهلل ا سمـ حمٛمهلل رو٤م ؿمؼم احلًٞمٜمل اًمٙم٤مفمٛمل (11

 111-هد)ُ ،مـ ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م ،يم٤من ٜمٕم٧م سم٤معمجٚمزد

اًمري٤مينً .مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م :اًمقضمٞمز ذم شمٗمًدػم اًم٘مدلهن ،وطمدؼ اًمٞم٘مدلم ذم ُمٕملومد٦م أصدقل اًمدهلل ـ ،ووم٘مدف ايُم٤مُمٞمد٦م ،وذح
اًمز ٤مرة اجل٤مُمٕم٦م .اٟمٔمل :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( ،)11/1إقم م (.) 9 /1
(ُ )1مّمدد٤مسمٞمح إٟمددقار ذم طمددؾ ُمِمددٙم ت إظمٌدد٤مر/قمٌددهلل ا ؿمددؼم ( ،)139 – 131/1واٟمٔمددل :اًميح٘مٞمددؼ ذم ٟمٗمددل
اًميحل ػ/قمكم اعمٞم ين (ص.) 9:
( )9هق أمحهلل سمـ حمٛمهلل ُمٝمهللي اًمٜملاىمل ،اعميقرم ؾمٜم٦م ( 111هد) ،وهق ُمـ يمٌ٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء إصقًمٞملم ،وًمف ُمّمدٜمٗم٤مت يمريدػمة
ُمـ أؿمٝمله٤مُ :مٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم ذم إصقل ،وُمًيٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٗم٘مف ،وُمٕملاج اًمًٕم٤مدة ذم إظم ق.
( )1اًميح٘مٞمؼ ذم ٟمٗمل اًميحل ػ (ص ) 9:قمكم اعمٞم ين ،واٟمٔملُ :مٜمٝم٤مج إطمٙم٤مم عمحٛمهلل ُمٝمهللي اًمٜملاىمل ُمٌحد٨م طمجٞمد٦م
فمقاهل اًمٙمي٤مب.
( )9ضسم٧م طمٞمهللري ًمٚمًٞمهلل حمٛمهلل اًمٚمٙمٝمٜمقي (.)91/1
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اًميحل ػ ومٞمف ُم٤م ٟمّمف « :وم٢من آظمي ف ومٞمف يمام ّمهللق قمغم اظمي ف اعمٕمٜمك وشمٜم٤مىمْمف يمٜمٗمٞمف ُمدلة وإصمٌ٤مشمدف
أظمددلى ،وقمددغم اظمددي ف اًمددٜمٔمؿ يمٗمّمدد٤مطم٦م سمٕمددض وم٘ملاهتدد٤م اًمٌ٤مًمٖمدد٦م طمددهلل ايقمجدد٤مز وؾمددخ٤موم٦م سمٕمْمددٝم٤م
أظملش( )!!!
وىم٤مل ذم ُم٘مهللُم٦م يمي٤مسمف أٟمػ اًمذيمل ُم٤م ٟمّمف« :وسمٕمهلل :ومٞم٘مقل اًمٕمٌهلل اعمذٟم٥م اعمزء طمًلم شم٘مل
اًمٜمقري اًمٓمؼمد ضمٕمٚمف ا ُمـ اًمقاىمٗملم سمٌ٤مسمف اعميٛمًٙملم سمٙمي٤مسمف! هذا يمي٤مب ًمٓمٞمػ وؾمٗمل ذ ػ
قمٛمٚميف ذم إصمٌ٤مت حتل ػ اًم٘ملهن -قمٞم٤مذ ًا سم٤م شمٕم٤ممم -وومْم٤ماح أهؾ اجلقر واًمٕمهللوان وؾمٛمٞميف (ومّمؾ
اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب) وضمٕمٚم٧م ًمف صم ث ُم٘مهللُم٤مت وسم٤مسملم وأودقم٧م ومٞمف ُمـ
سمهلل ع احلٙمٛم٦م ُم٤م شم٘مل سمف يمؾ قملم وأرضمق ممـ ٜمئمل رمحيف اعمًٞمئقن أن ٜمٗمٕمٜمل سمف ذم قم ٓ ٜمٗمع ومٞمف ُم٤مل
وٓ سمٜمقنش( ).
وؿول افـقري أيضوً:
« إن ُم طمٔم٦م اًمًٜمهلل ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة شمقضم٥م ؾمهلل سم٤مب اًميقاشمل اعمٕمٜمقي ومٞمٝم٤م سمؾ هق أؿمٌف
سم٤مًمقؾمقاس اًمذي ٜمٌٖمل آؾميٕم٤مذة ُمٜمفش( ).
 )16ايبقى اخلقئل (ت1324 :هض)( ):
ىم٤مل« :وايٟمّم٤مف أن اًم٘مقل سمٕمهللم اًمٜم٘مص ومٞمف مم٤م ٛمٙمـ إٟمٙم٤مره سمٕمهلل ُم طمٔم٦م إدًم٦م وإظمٌ٤مر اًميل
ىمهللُمٜم٤مه٤م وم٢مهن٤م سمٚمٖم٧م طمهلل اًميقاشملش( ).
 )17ظدكون افبحراين (ت1346 :هض) ( ):
ىم٤مل « :إظمٌ٤مر اًميل ٓ حتَم يمريلة وىمهلل دم٤موزت طمهلل اًميقاشمل وٓ ذم ٟم٘مٚمٝم٤م يمريػم وم٤ماهللة سمٕمهلل ؿمٞمقع
( ) ومّمؾ اخلٓم٤مب (ص:

.)1

(ُ )1مـ ُم٘مهللُم٦م ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.)1:
( )9ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.) 11:
( )1طمٌٞم٥م (أو طمٌٞم٥م ا ) سمـ حمٛمهلل سمـ ه٤مؿمؿ اًمٕمٚمقي اخلقال إذرسمٞمج٤مين ،أد ٥م ُمـ اًمٕمٚمامءُ .مـ أهؾ اًمٜمجػ .اؿميٝمل
سمٙمي٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هن٩م اًمٌ هم٦مٜ .مٔمل :إقم م (.) 99/1
(ُ )9مٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هن٩م اًمٌ هم٦م/طمٌٞم٥م ا اخلقال (.)1 3/1
( )9هق قمهللٟم٤من سمـ ؿمؼم سمـ قمكم سمـ حمٛمهلل اعمقؾمقي اًمٌحلاين .وم٘مٞمف ،أد ٥م ،ؿم٤مقملُ ،مِم٤مرك ذم سمٕمض اًمٕمٚمقم .وًمهلل ذم همدلة
مج٤مدى اًمري٤مٟمٞم٦م ،وشمقذم سم٤مًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ،ومحؾ إمم اًمٜمجػ ومدهللومـ ومٞمٝمد٤مُ .مدـ شمّمد٤مٟمٞمٗمف :إٟمًد٤مب ،اًمِمد٤مومٞم٦م ذم اًمٗم٘مدف ،ذح
أرضمقزة قمغم اًمٌحلاين ذم اهلٞمئ٦م ،د قان ؿمٕمل ،ورؾم٤مًم٦م ذم اًمقوع .اٟمٔمل :أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)1 9-1 1/93
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اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ واًميٖمٞمػم سملم اًمٗمل ٘ملم ويمقٟمف ُمـ اعمًٚمامت قمٜمهلل اًمّمح٤مسم٦م واًمي٤مسمٕملم ،سمؾ وإمج٤مع
اًمٗملىم٦م اعمح٘م٦م ويمقٟمف ُمـ ضور ٤مت ُمذهٌٝمؿ وسمف شمْم٤موملت أظمٌ٤مرهؿش( ).
 )18شؾطون حمؿد اجلـوبذي اخلراشوين( ):ـون حق ًو شـي (1311هض)

ىم٤مل « :اقمٚمؿ أٟمف ىمهلل اؾميٗم٤مو٧م إظمٌ٤مر قمـ إاٛم٦م إـمٝم٤مر سمقىمقع اًمز د٤مدة واًمٜم٘مٞمّمد٦م واًميحل دػ
واًميٖمٞمػم ومٞمف  -أي :ذم اًم٘ملهن  -سمحٞم٨م ٓ ٙم٤مد ٘مع ؿمؽش( ).
 )19حمؿد هودي معرؾي( )(:ت 1427 :هض)

ىم٤مل « :إن ُم٤م مجٕمف اًمٜمقري ُمـ روا ٤مت سمِم٠من ُمً٠مًم٦م اًميحل ػ شملسمق قمغم إًمػ وُم٤ما٦م طمهلل ٨م
(11

) سم٤مًمْمٌطش( ).
 )26أبق افؼوشؿ اخلقئل(ت1411 :هض) ( ):
ىم٤مل « :إن يمريلة اًملوا ٤مت قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم اًم٘ملهن شمقرث اًم٘مٓمع سمّمهللور سمٕمْمٝم٤م قمـ

اعمٕمّمقُملم وٓ أىمؾ ُمـ آـمٛمئٜم٤من ًمذًمؽ وومٞمٝم٤م ُم٤م روي سمٓمل ؼ ُمٕميؼمش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝالتخسٖف لكتاب اهلل :

سمٕمهلل أن قملومٜم٤م يم م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م هٜم٤م وىمٗم٤مت:

أوًٓ :أورد افـقري افطزد (ت1326:هض) أشامء قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمذ ـ ىم٤مًمقا سم٤مًميحل ػ واًمذ ـ
ل ٘مقًمقا سمف إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم ،ومٙم٤مٟم٧م ٟمًٌ٦م اًمذ ـ ىم٤مًمقا سم٤مًميحل ػ ُم٘م٤مسمؾ ُمـ ل ٘مؾ سمف أيمريل
ُمـ (ُ )%31مـ إمج٤مزم اًمٕمهللد.

( ) يمي٤مب ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس اًمهللر ٦م (صُ ) 19:مـ ُمٜمِمقرات اعمٙميٌ٦م اًمٕمهللٟم٤مٟمٞم٦م  -اًمٌحل ـ.
( )1هق حمٛمهلل سمـ طمٞمهللر اجلٜم٤مسمذي (ؾمٚمٓم٤من)،يم٤من طمٞم ً٤م ؾمٜم٦م (
أًمٗمف ؾمٜم٦م (

 9هد 131-م)ً ،مف :سمٞم٤من اًمًٕم٤مدة ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌد٤مدة،

 9هد) ،اٟمٔملُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)199/3

( )9شمٗمًػم سمٞم٤من اًمًٕم٤مدة ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌ٤مدة (ص ) 3:طُ .م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل.
( )1هق حمٛمهلل ه٤مدي سمـ قمكم ُمٕملوم٦م ،وًمهلل قم٤مم ( 911هد) ،سمٛمهلل ٜم٦م يملسم ء ،وشمقذم قم٤مم ( 119هد) سمٛمهلل ٜم٦م ىمؿ.
( )9صٞم٤مٟم٦م اًم٘ملهن ُمـ اًميحل ػ حت٧م قمٜمقان :أًمػ طمهلل ٨م وطمهلل ٨م/حمٛمهلل ه٤مدي ُمٕملوم٦م (ص.)193:
( )9هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي اخلقال ٚم٘مٌقٟمف سم٤ميُم٤مم إيمؼم وأ ٦م اًمٕمٔمٛمك ،زقمٞمؿ احلقزة اًمٕمٚمٛمٞمد٦مُ ،مدـ شمآًمٞمٗمدفُ :مٕمجدؿ
رضم٤مل احلهلل ٨م ،اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن (ت:

 1هد).

( )9اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن/أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقال (ص.)119:
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ومٚمؿ قرد إٓ أرسمٕم٦م قمٚمامء أٟمٙملوا اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ ُمـ سملم مخً٦م وصم صملم ؿمخّم ً٤م صمؿ ؿمٙمؽ ذم
ُمّمهللاىمٞم٦م ىمقهلؿ.
وأُم٤م ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي واخلٓمٞم٥م اعمقؾمقي اجلزاالي ومٚمؿ ذيملا إٓ صم صم٦م أؿمخ٤مص.
وٟمحـ ٟمٕمج٥م يمٞمػ ٙمقن ه١مٓء قمٚمامء صمؿ ٘مٌٚمقن روا ٤مت شمٙمذب رب اًمٕم٤معملم و ٕميٛمهللوهن٤م
و ٕمي٘مهللون صهللىمٝم٤م؟!
ومٝم١مٓء سملم صم صم٦م اطميامٓت:
آحتامل إول :إُم٤م أهنؿ ل ٘ملءوا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وهذا هق أىمقى آطميامٓت؛ ٕهنؿ ىمهلل
اٟم٘مٓمٕمقا قمٜم ف سمًٌ٥م شمٚمؽ اًملوا ٤مت ،وهق ُم٤م اقمؽمف سمف اعمٕم٤مسون يمام أوردت ٟمامذج ُمـ أىمقاهلؿ ذم
اعمٌح٨م (اخل٤مُمس) ،وُمٜمٝم٤م:
 ىمقل اًمهلليميقر ضمٕمٗمل اًمٌ٤مىملي وومٞمف « :ومٞمٛمٙمـ هبذا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمهلل ٜمٞم٦م ذم هذا اًمٙمٞم٤من أنلشم٘مل ذم ُملاشم٥م اًمٕمٚمؿ ،و ّمؾ إمم أىمَم هم٤م ٤مشمف ،وهق درضم٦م آضميٝم٤مد ُمـ دون أن ٙمقن ىمهلل شمٕملف
قمغم قمٚمقم اًم٘ملهن وأهاره أو اهيؿ سمف وًمق قمغم ُمًيقى اًمّم ة وطمًـ إداء..ش( )!!
 -1ىمقل اعملؿمهلل إقمغم ًمٚمريقرة ذم إ لان ه ٦م ا اخل٤مُمئٜمل« :مم٤م ١مؾمػ ًمف أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م سمهللء اًمهللراؾم٦م
وُمقاصٚميٜم٤م هل٤م إمم طملم اؾمي م إضم٤مزة آضميٝم٤مد ُمـ دون أن ٟملاضمع اًم٘ملهن وًمق ُملة واطمهللةش( )!!
 -9ىمقل ُملشم٣م ُمٓمٝملي اًمذي وصٗمقه سم٤مًمٕم ُم٦م« :قمجٌ ً٤م! إن اجلٞمؾ اًم٘مهلل ؿ ٟمٗمًف ىمهلل هجل
اًم٘ملهنش( )!!
وهذا آطميامل رهمؿ ؾمقاف إٓ أٟمف إىملب إمم احل٘مٞم٘م٦م؛ إذ اجلٞمؾ اًمِمٞمٕمل اجلهلل هلل اًمذي سمهللأ حم٤موًم٦م
اًمٕمقدة إمم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل أفمٝمل إٟمٙم٤مر اًمٕم٘مقل سمٜم٘مص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٓـم قمف قمغم وقمهلل ا 
سمحٗمٔمف وصٞم٤مٟميف ُمـ أن متيهلل إًمٞمف أ هللي اًمٌنم.
آحتامل افثوين :أهنؿ ىملءوا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وًمٙمـ ل ٗمٝمٛمقا ُمٕمٜم٤مه؛ إذ ًمٞمس ُمـ ُم٘م٤مصهللهؿ شمهللسمل
ه ٤مشمف؛ ٓقمي٘م٤مدهؿ أن ذًمؽ إٟمام هق عمـ وصٗمقهؿ سم٤مٕاٛم٦م ول ٙمـ ذم قمٍمهؿ أاٛم٦م وم٘ملءوه دون شمهللسمل.
آحتامل افثوفٌ :أهنؿ ىملءوا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وومٝمٛمقه ًمٙمـ ل ٙمـ ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ
( ) صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص.) 13 :
( )1صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص ،) 1 :آٟميّم٤مر ًمٚمٕم٤مُمكم (.)191/9
( )9إطمٞم٤مء اًمٗمٙمل اًمهلل ٜمل (ص.)91:
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اًمٞم٘ملم ُم٤م ًمٚملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م ،ومٙم٤من ٘مٞمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ ٘مٞمٜمٝمؿ ذم يمي٤مب رب اًمٕم٤معملم وم٘مهللُمقه٤م قمغم
يم م اخل٤مًمؼ ..ظم٤مص٦م وأن مجٞمع اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم أاٛميٝمؿ يمٚمٝم٤م شم٘ملر وضمقد اًميحل ػ وٓ تقجد
وٓ روايي واحدة ظـ إئؿي دم ـتى افشقعي تـػل افتحريػ ظـ ـتوب ار !!
وًمٞمس هٜم٤مك اطميامل راسمع ،وقمغم يمؾ هذه آطميامٓت وم٢من ُمٙم٤مٟميٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ل شمٕمهلل سمٕمهلل زقمٛمٝمؿ
ٟم٘مص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي ومٞمف شمٙمذ ٥م ًملب اًمٕم٤معملم – ُم١مهٚم٦م ًمٜم٘مؾ اًمهلل ـ وٓ ًمٌٞم٤مٟمف ،واًمذي ٘مٌٚمٝمؿ
سمٕمهلل هذا ومٝمق ذ ٙمٝمؿ ذم اقميهللااٝمؿ قمغم يمي٤مب ا .
إذ ًمق ُىمهللِّ ر أن أطمهلل ًا ُمـ اًمٜم٤مس يٝمؿ أسم٤مك سم٤مًمٙمذب ُمع ٘مٞمٜمؽ سم٠من أسم٤مك ُمـ أصهللق اًمٜم٤مس ًملومْم٧م
ذًمؽ اًمِمخص يم٤ماٜم ً٤م ُمـ يم٤من ،ول شمٕمهلل شميٕم٤مُمؾ ُمٕمف ذم اعمًي٘مٌؾ ،وهذا أىمؾ ُم٤م ٛمٙمـ أن شمٗمٕمٚمف ُمٕمف.
ـقػ وافتؽذيى فقس ٕب وٓ ٕخ وإكام هق فرب افعودغ؟!
وم٢من يم٤من ىم٤مًمف ضم٤مه ً ومٙمٞمػ ٙمقن قم٤معم ً٤م؟! وإن ىم٤مًمف قم٤معم ً٤م ومٙمٞمػ ٟم٘مٌٚمف وهق ُ ٙم َِّذب ا !!
وأُم٤م ىمقل ُمـ ىمهلل ٘مقل :إهنؿ أظمٓم٠موا؟!
ومٜم٘مقل :اخلٓم٠م ُ يج٤موز قمٜمف إذا يم٤من اًمهللًمٞمؾ حميٛم ً ،أُم٤م واخلٓم٠م ْم٤مد ٟمّم ً٤م إهلٞم ً٤م ىمٓمٕمٞم ً٤م سم٢ممج٤مع إُم٦م
وم

ً
ظمٓم٠م وإٟمام هق (يمٗمل) جي٥م أن يقب ُمٜمف ص٤مطمٌف وإٓ ـمٌ٘م٧م ذم طم٘مف أطمٙم٤مم اًمٙمٗم٤مر ،صمؿ
ًٛمك

ٗم٘مهلل ُمٙم٤مٟميف ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ وطملم أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمف أو ىمٌقل روا يف ،وإٓ يم٤من اًمذي ٘مٌؾ قمٚمٛمف أو
روا يف ذ ٙم ً٤م ًمف ذم هذه اجلل ٛم٦م ذم طمؼ رب اًمٕم٤معملم.
وإن يم٤من ُمٞمي ً٤م وميً٘مط ُمٙم٤مٟميف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وأُمله إمم ا ُ مع اقمي٘م٤مدٟم٤م سم٠من ىمقًمف ذًمؽ يمٗمل وًمٙمٜمٜم٤م ٓ
ٟمٙمٗمله سمٕمٞمٜمف إذ ًمٕمٚمف ل هللرك احل٘مٞم٘م٦م.
٘مقل شمٕم٤ممم :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [احلجل.]3:
و ٘مقل شمٕم٤ممم :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [ومّمٚم٧م.]11:
وم٠مي ُمٕمٜمك هظمل ٛمٙمـ أن ٙمقن هلذه أ ٤مت همػم ُمٕمٜمك طمٗمظ يمي٤مسمف ُ مـ اًمٜم٘مص واًمز ٤مدة؟!
إن اًم٘مٚم٥م ا ًمذي هي٤مب شمٙمذ ٥م اًمٙم٤مذب وٓ هي٤مب رب اًمٕم٤معملم ىمٚم٥م ومٞمف ظمٚمؾ!!
ثوكقوً :ورد ذم صمٜم٤م ٤م أىمقال ه١مٓء اًمٕمٚمامء شم٘مل ل هق قملم احل٘مٞم٘م٦م ،وم٘م٤مًمقا( :هذه اًملوا ٤مت ُميقاشملة
وىمهلل رواه٤م قمٚمامؤٟم٤م ورواشمٜم٤م وذم ُمّمٜمٗم٤مشمٜم٤م اًميل روت ًمٜم٤م د ٜمٜم٤م ،وم٢من يمذسمٜم٤مه٤م ل ٟمريؼ سمٕمهلل ذًمؽ ذم رواشمٜم٤م
وٓ ذم قمٚماماٜم٤م وٓ ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ) ،وهذه هل قملم احل٘مٞم٘م٦م.
َّ
ػ روا ٦م ٘ملره٤م (ُ )%31مـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ووردت ذم مجٞمع ُمّمٜمٗم٤مت اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل هل
وم٢من َأ ًْم َ
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سملم أُمل ـ:
 إُم٤م أن شمٙمقن صحٞمح٦م وهذا إسمٓم٤مل ًمٚمهلل ـ ايؾم ُمل. وإُم٤م أن شمٙمقن يم٤مذسم٦م وهذا إسمٓم٤مل ًمٚمهلل ـ اًمِمٞمٕمل.إذ يمٞمػ شمٙمقن يم٤مذسم٦م وىمهلل زادت قمـ طمهلل اًميقاشمل واؾميٓم٤مع اًمٙمذاسمقن إدظم٤مهل٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م
وىمٌٚمٝم٤م قمٚمامؤه٤م صمؿ ٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمريؼ سمٕمهلل ذًمؽ ذم اًملواة أو اعمّمٜمٗم٤مت أو اًمٕمٚمامء اًمذ ـ رووا هذه
اًمِمٜم٤مقم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م؟!
هذه هل احل٘مٞم٘م٦م إذا يمٜم٤م ضم٤مد ـ عمٕملوميٝم٤م؛ واًمذ ـ رووه٤م ل لووه٤م ًمػمدوه٤م ،وإٟمام ًمٞمٌٞمٜمقا ٟمي٤ما٩م
رده٤م ،وم٤معمي٠مظملون سملم أُمل ـ:
 إُم٤م أن ٘مٌٚمقه٤م ومٞمٌٓمٚمقا اًمهلل ـ ايؾم ُمل. وإُم٤م أن لدوه٤م ومٞمٌٓمٚمقا اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل.وٓ صم٤مًم٨م هلؿ ،وذًمؽ ٕن د ٜم ً٤م اؾميٓم٤مع اًمٙمذاسمقن أن ٌريقا ومٞمف أًمػ روا ٦م يم٤مذسم٦م ذم ىمْمٞم٦م واطمهللة
يمٞمػ قصمؼ سمٕمهلل ذًمؽ ذم سم٘مٞم٦م اًملوا ٤مت اًميل ٓ شمّمؾ إمم هذا اًمٕمهللد ذم ُمً٤ماؾ اًمهلل ـ؟!
وؾقام يع كقرد ؿقفغ ٕـوبر ظؾامء افطوئػي:
 ىم٤مل اعمحهللث قؾمػ اًمٌحلاين ٓ « :خيٗمك ُم٤م ذم هذه إظمٌ٤مر ُمـ اًمهللًٓم٦م اًمٍمحي٦م واعم٘م٤مًم٦ماًمٗمّمٞمح٦م قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مهش( ).
 -1وىم٤مل اعمجٚمز سمٕمهلل أن أورد ظمؼم ًا ذم ٟم٘مص اًم٘ملهن« :وم خيٗمك أن هذا اخلؼم ويمريػم ُمـ
إظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م سحي٦م ذم ٟم٘مص اًم٘ملهن وشمٖمٞمػمهش( ).
وم٤مًمٌحلاين ٘مّمهلل سم٠مظمٌ٤مر اًمنم ٕم٦م –أي :اًمنم ٕم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م -اًميل ىمٌٚم٧م هذه آومؽماءات هبذا اًمٙمؿ
اًمٙمٌػم.
أُم٤م ذ ٕم٦م ا  اًميل أٟمزهل٤م وم٘مهلل طمٗمٔمٝم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وهل حمٗمقفم٦م سمحٗمظ ا  ،وٓ قضمهلل -
و احلٛمهلل -وٓ قم٤مل ؾمٜمل سمؾ وٓ ـم٤مًم٥م قمٚمؿ سمؾ وٓ قم٤مُمل ؾمٜمل ٕمي٘مهلل أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٟم٤مىمص،
وم٤محلٛمهلل اًمذي طمٗمظ هبؿ د ٜمف.

( ) اًمهللرر اًمٜمجٗمٞم٦م ًمٞمقؾمػ اًمٌحلاين (ص.)131:
(ُ )1ملهة اًمٕم٘مقل (.)919/ 1
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وأُم٤م اعمجٚمز ومٞم٘ملر أن اـملاح مجٞمٕمٝم٤م قضم٥م رومع آقميامد قمـ إظمٌ٤مر رأؾم ً٤م.
ٟمٕمؿ ٤م ؿمٞمل جمٚمز:
 إُم٤م اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اعمذه٥م وًمق سمٓمؾ ايؾم م. وإُم٤م اًميخكم قم ـ اعمذه٥م اًمذي ىمٌؾ هذه آومؽماءات إًمػ اًميل شمٓمٕمـ ذم د ـ ا  ،وهلٓ شم٘مؾ قمـ أظمٌ٤مر ايُم٤مُم٦م ،ومٙمٞمػ شمًٚمٚم٧م أًمػ روا ٦م يم٤مذسم٦م ذم ُمّم٤مدر د ـ صمؿ قصمؼ سمٕمهلل ذًمؽ ذم سم٘مٞم٦م
اًملوا ٤مت ذم إصمٌ٤مت اًمهلل ـ؟!
واًمذي اؾميٓم٤مع أن ٌ٨م أًمػ روا ٦م يم٤مذسم٦م ذم اًمٓمٕمـ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وشمٙمذ ٥م رب اًمٕم٤معملم ومام
اًمذي ٛمٜمٕمف ُمـ سم٨م ُمريٚمٝم٤م ذم دقمقى ايُم٤مُم٦م؟!
وميّمهلل ؼ هذه اًملوا ٤مت ٌٓمؾ ايؾم م ،وشمٙمذ ٌٝم٤م ٌٓمؾ ايُم٤مُم٦م وسم٘مٞم٦م اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل؛ إذ ذًمؽ
دًمٞمؾ أن اعمذه٥م همػم حمٗمقظ وًمق يم٤من طم٘م ً٤م حلٗمٔمف ا  !!ومٝمؾ ٕمل اًمٕم٘م ء؟!
ثوفثوً :هم٤مًمٌٞم٦م ه١مٓء ٘ملرون أن اًملوا ٤مت ُميقاشملة ،واًميقاشمل اصٓم ح لاد سمف صح٦م اًم٘مْمٞم٦م ،وم٢من
صححقا اًم٘مْمٞم٦م أسمٓمٚمقا اًمهلل ـ يمام شم٘مهللم ،وإن ردوا اعميقاشمل ل ٕمهلل هٜم٤مك صم٘م٦م ذم ُميقاشملهؿ وٓ هطم٤مدهؿ؛
سمؾ ١ميمهللا أن أطم٤مد ٨م حتل ػ اًم٘ملهن ٓ شم٘مؾ قمهللد ًا قمـ أطم٤مد ٨م ايُم٤مُم٦م وم٢من ضم٤مز يمذب أطم٤مد ٨م
اًميحل ػ ضم٤مز يمذب أطم٤مد ٨م ايُم٤مُم٦م!!!
وهذا ُم٤م ٘ملره ؿم٤مرطم٤م اًمٙم٤مذم اعمجٚمز( ) .واعم٤مزٟمهللراين( ) يمام شم٘مهللم طمٞم٨م ٘مقل يمؾ واطمهلل ُمٜمٝمام
قمـ أظمٌ٤مر اًميحل ػ« :وقمٜمهللي أن إظمٌ٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ُميقاشملة ُمٕمٜمك ،وـملح مجٞمٕمٝم٤م قضم٥م رومع
آقميامد قمـ إظمٌ٤مر رأؾم ً٤م؛ بؾ طـل أن إخبور دم هذا افبوب ٓ تؼك ظـ إخبور دم اإلمومي ،ؾؽقػ
يثبتقهنو بوخلزش.
رابعوً :حي٤مول يمريػم ُمـ اعمٕم٤مس ـ ًمٚمخلوج ُمـ هذا اعم٠مزق أن ٘محٛمقا أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م،
ومٞم٘مقًمقن :إٟمف ىمهلل ورد يمذًمؽ ذم ُمّمٜمٗم٤مت ،اًمًٜم٦م أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٟم٤مىمص!!
وهذا ١ميمهلل أهنؿ همػم ضم٤مد ـ ذم قم ج اعمِمٙمٚم٦م ،وإٟمام حي٤موًمقن شمؼم ل هذه اًمٗمْمٞمح٦م اًميل يٗمٓمل هل٤م

( ) ُملهة اًمٕم٘مقل (.)919/ 1
( )1ذح أصقل اًمٙم٤مذم (

.)13/
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ىمٚم٥م يمؾ ُمًٚمؿ طمل همػمة .
وٓ ٟمحي٤مج هٜم٤م أن ٟمح٤مول اًمهللوم٤مع قمـ أهؾ اًمًٜم٦م؛ إذ هذه اعم٘مقًم٦م يمٗمل سم٤م  وُمٕم٤مذ ا أن شمٙمقن
يمؾ إُم٦م ُميٗم٘م٦م قمغم هذا اًمٙمٗمل وشمٙمذ ٥م رب اًمٕم٤معملم.
وًمٙمٜمٜم٤م هٜم٤م ٟمٙميٗمل سمً١مال واطمهلل ومٜم٘مقل :هؾ شمًيٓمٞمٕمقن أن شمذيملوا ًمٜم٤م قم٤معم ً٤م واطمهلل ًا أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ
أو أُمل ؾمٜمل ىم٤مل :اًم٘ملهن ٟم٤مىمص؟!
إذ ًمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل وردت ذم يمي٥م أهؾ اًمًٜم٦م شم٘ملر اًمٜم٘مص ًم٘م٤مل سمف قم٤مل واطمهلل قمغم
إىمؾ!
أُم٤م ٟمحـ وم٢مٟمٜم٤م ٟم١ميمهلل أٟمٜم٤م ٟمؼمأ ُمـ يمؾ ُمـ زقمؿ أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٟم٤مىمص ،وًمق ىمهللر أن أطمهلل ًا ُمـ
أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مًمف  -وهذا ُمـ اًمي٘مهلل ل اعمٛميٜمع قمٜمهللٟم٤م  -وم٢مٟمٜم٤م ٟمؼمأ إمم ا ُمٜمف وٟملومض يميٌف وٟملد روا ٤مشمف
همػمة  وًمٙمي٤مسمف! ومٝمؾ ٛمٙمـ ًمٚمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ أن ٘مقًمقا سمٛمريؾ هذا اًم٘مقل؟!
إن ىم٤مًمقا ومٝمؿ ص٤مدىمقن ذم همػمهتؿ ًمهلل ٜمٝمؿ ،وإن ل ٘مقًمقه وم

ٌٕمهلل أهنؿ قمغم ُمذه٥م أؾم ومٝمؿ

وًمٙمٜمٝمؿ ًيٕمٛمٚمقن اًمي٘مٞم٦م.
وإىمهللاُمٝمؿ قمغم إىمح٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذه اًمٗمْمٞمح٦م سمهللًٓ ُمـ اًميؼمؤ ُمـ اًملواة هل٤م واًم٘م٤ماٚملم هب٤م
دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.
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املطمب الجاٌ٘
وٕقف الكاٟمني بالتخسٖف وَ وٍكسْٖ
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

ٟمٗم٤مة اًميحل ػ ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم هؿ صم صم٦م أو أرسمٕم٦م

أؿمخ٤مص وم٘مط يمام شم٘مهللم ،وُمع ذًمؽ وم٘مهلل ؿمٙمؽ اًم٘م٤ماٚمقن سم٤مًميحل ػ ذم ُمّمهللاىمٞميٝمؿ وردوا قمغم اًمٜم٤موملم
سمٕمهللة ردودُ ،مٜمٝم٤م:
أ) أن ؿقهلؿ بعدم افتحريػ إكام هق تؼقي:
 ىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي وهق لد قمغم اًمٓمقد:
« ٓ خيٗمك قمغم اعمي٠مُمؾ ذم يمي٤مب اًميٌٞم٤من -وهق اًمٙمي٤مب اًمذي ادقمك ومٞمف اًمٓمقد سم٠من اًم٘ملهن همػم
حملف -أن ـمل ٘ميف ومٞمف قمغم هن٤م ٦م اعمهللاراة واعمامؿم٤مة ُمع اعمخ٤مًمٗملم ،وم٢مٟمؽ شملاه اىميٍم ذم شمٗمًػم أ ٤مت
قمغم ٟم٘مؾ يم م احلًـ وىمي٤مدة واًمْمح٤مك واًمًهللي واسمـ ضمل ٩م واجلٌ٤مال واًمزضم٤مج واسمـ ز هلل وأُمري٤مهلؿ،
ول ٜم٘مؾ قمـ أطمهلل ُمـ ُمٗمني ايُم٤مُمٞم٦م ،ول ذيمل ظمؼم ًا قمـ أطمهلل ُمـ إاٛم٦م

إٓ ىمٚمٞم ً ذم سمٕمض

اعمقاوع ًمٕمٚمف واوم٘مف ذم ٟم٘مٚمف اعمخ٤مًمٗمقن ،سمؾ قمهلل إوًملم ذم اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ اعمٗمن ـ اًمذي محهللت
ـملاا٘مٝمؿ وُمهللطم٧م ُمذاهٌٝمؿ ،وهق سمٛمٙم٤من ُمـ اًمٖملاسم٦م ًمق ل ٙمـ قمغم وضمف اعمامؿم٤مة ،ومٛمـ اعمحيٛمؾ أن
ٙمقن هذا اًم٘مقل ُمٜمف ٟمحق ذًمؽ.
ومم٤م ١ميمهلل يمقن ووع هذا اًمٙمي٤مب قمغم اًمي٘مٞم٦م ُم٤م ذيمله اًمًٞمهلل اجلٚمٞمؾ قمكم سمـ ـم٤موس ذم ؾمٕمهلل
اًمًٕمقد ،وهذا ًمٗمٔمفٟ :محـ ٟمذيمل ُم٤م طمٙم٤مه ضمهللي أسمق ضمٕمٗمل سمـ احلًـ اًمٓمقد ذم يمي٤مب اًميٌٞم٤من،
ومحٚميف اًمي٘مٞم٦م قمغم آىميّم٤مر قمٚمٞمف ُمـ شمٗمّمٞمؾ اعمٙمل ُمـ اعمهللين واخل ف ذم أوىم٤مشمفش( ).
 وىم٤مل أيضوً:
« إن هذا اًم٘مقل إٟمام صهللر ُمٜمٝمؿ ٕضمؾ ُمّم٤مًمح يمريػمةُ ،مٜمٝم٤م :ؾمهلل سم٤مب اًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ سم٠مٟمف إذا ضم٤مز
هذا ذم اًم٘ملهن ومٙمٞمػ ضم٤مز اًمٕمٛمؾ سم٘مقاقمهلله وأطمٙم٤مُمف ُمع ضمقاز حلقق اًميحل ػ ًمف( )ش.

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)999/1
( )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)999/1

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

253

ب) أن كػل افتحريػ يبطؾ افروايوت ادتقاترة:
 ىم٤مل كعؿي ار اجلزائري:
« إن شمًٚمٞمؿ شمقاشمله٤م قمـ اًمقطمل ايهلل ويمقن اًمٙمؾ ىمهلل ٟمزل سمف اًملوح إُملم ٗميض إمم ـملح
إظمٌ٤مر اعمًيٗمٞمْم٦م سمؾ اعميقاشملة اًمهللاًم٦م سمٍمحيٝم٤م قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم اًم٘ملهن يم ُم ً٤م وُم٤مدة وإقملاسم ً٤م،
صحيٝم٤م واًميّمهلل ؼ هب٤مش( ) .ومٝمق ٘ملر أن اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ أـمٌ٘م٧م قمٚمٞمف
ُمع أن أصح٤مسمٜم٤م ىمهلل أـمٌ٘مقا قمغم ّ
اًمٓم٤ماٗم٦م ،وهذا ٕمٜمل أٟمف ٓ ّمهللق اًمٜم٤موملم سمٛمخ٤مًمٗميٝمؿ ًمٚم٘م٤ماٚملم سم٤مًميحل ػ.
 وىم٤مل أبق ايسـ افعومع:
«إن أطم٤مد اًميل اطمي٩م هب٤م اًمِمٞمل (أي :اًمٓمقد) ذم يميٌف وأوضم٥م اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم يمريػم ُمـ
ُمً٤ماٚمف اخل ومٞم٦م ًمٞمً٧م سم٠مىمقى ُمـ هذه إظمٌ٤مر ٓ ؾمٜمهلل ًا وٓ دًٓم٦م ،قمغم أٟمف ُمـ اًمقاوح٤مت اًمٌٞمٜم٦م أن
هذه إظمٌ٤مر ُميقاشملة ُمٕمٜمك ُم٘مؽمٟم٦م سم٘ملااـ ىمق ٦م ُمقضمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي سمقىمقع اًميٖمٞمػمش( ).
 وؿول افعومع ـذفؽ وهق يرد ظذ افسقد ادرته:
«وُمدـ أقمجد٥م اًمٖملاادد٥م أن اًمًدٞمهلل طمٙمددؿ ذم ُمريدؾ هدذا اخلٞمدد٤مل اًمْمدٕمٞمػ اًمٔمدد٤مهل ظم ومدف سمٙمقٟمددف
ُم٘مٓمقع اًمّمح٦م طمٞم٨م إٟمف يمد٤من ُمقاوم٘مد ً٤م عمٓمٚمقسمدف واؾميْمدٕمػ إظمٌد٤مر اًميدل وصدٚم٧م ومدقق آؾميٗم٤مود٦م
قمٜمهللٟم٤م …ش( ).
 وىمهلل رد افطزد ظذ افذيـ حيووفقن تلويؾ افروايوت ،ؾؼول:
« وًمٕمٛملي يمٞمػ جيؽماقن قمغم اًميٙمٚمٗم٤مت اًمليمٞمٙم٦م ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر ُمريؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذا اخلؼم أن
أ ٤مت اًمزااهللة قمٌ٤مرة قمـ إظمٌ٤مر اًم٘مهللؾمٞم٦م أو يم٤مٟم٧م اًميجزا٦م سم٤مٔ ٤مت أيمريل وذم ظمؼم ل ٙمـ أن إؾمامء
يم٤مٟم٧م ُمٙميقسم٦م قمغم اهل٤مُمش قمغم ؾمٌٞمؾ اًميٗمًػمش( ).

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)999/1
(ُ )1ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار (ص.)91:
(ُ )9ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار (ص.)9 :
( )1ومّمؾ اخلٓم٤مب (ص.)999:
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ج) أن افروايوت افتل تمـد افتحريػ متقاترة:
 )1حمؿد هودي معرؾي:
حت٧م قمٜمقان أًمػ طمهلل ٨م وطمهلل ٨م ىم٤مل« :إن ُم٤م مجٕمف اًمٜمقري ُمـ روا ٤مت سمِم٠من ُمً٠مًم٦م اًميحل ػ
شملسمق قمغم إًمػ وُم٤ما٦م طمهلل ٨م (11

) سم٤مًمْمٌطش( ).

 )2أبق ايسـ افعومع:
ىم٤مل« :إن أطم٤مد اًميل اطمي٩م هب ٤م اًمِمٞمل ذم يميٌف وأوضم٥م اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم يمريػم ُمـ ُمً٤ماٚمف اخل ومٞم٦م
ًمٞمً٧م سم٠مىمقى ُمـ هذه إظمٌ٤مر ٓ ؾمٜمهلل ًا وٓ دًٓم٦م ،قمغم أٟمف ُمـ اًمقاوح٤مت اًمٌٞمٜم٦م أن هذه إظمٌ٤مر
ُميقاشملة ُمٕمٜمك ُم٘مؽمٟم٦م سم٘ملااـ ىمق ٦م ُمقضمٌ٦م اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي سمقىمقع اًميٖمٞمػمش( ).
وؿول وهق يرد ظذ افسقد ادرته:
«وُمدـ أقمجد٥م اًمٖملاادد٥م أن اًمًدٞمهلل طمٙمددؿ ذم ُمريدؾ هدذا اخلٞمدد٤مل اًمْمدٕمٞمػ اًمٔمدد٤مهل ظم ومدف سمٙمقٟمددف
ُم٘مٓمقع اًمّمح٦م طمٞم٨م إٟمف يم٤من ُمقاوم٘م ً٤م عمٓمٚمقسمدف ،واؾميْمدٕمػ إظمٌد٤مر اًميدل وصدٚم٧م ومدقق آؾميٗم٤مود٦م
قمٜمهللٟم٤م …ش( ).
 )3أبق افؼوشؿ اخلقئل:
ىم٤مل « :إن يمريلة اًملوا ٤مت قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم اًم٘ملهن شمقرث اًم٘مٓمع سمّمهللور سمٕمْمٝم٤م قمـ
اعمٕمّمقُملم وٓ أىمؾ ُمـ آـمٛمئٜم٤من ًمذًمؽ وومٞمٝم٤م ُم٤م روي سمٓمل ؼ ُمٕميؼمش( ).
 )4حبقى ار اخلقئل:
ىم٤مل« :وايٟمّم٤مف أن اًم٘مقل سمٕمهللم اًمٜم٘مص ومٞمف مم٤م ٛمٙمـ إٟمٙم٤مره سمٕمهلل ُم طمٔم٦م إدًم٦م وإظمٌ٤مر اًميل
ىمهللُمٜم٤مه٤م وم٢مهن٤م سمٚمٖم٧م طمهلل اًميقاشملش( ).
 )5كعؿي ار اجلزائري:
ىم٤مل« :إن شمًٚمٞمؿ شمقاشمله قمـ اًمقطمل ايهلل ٕ -مٜمل :اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ  -ويمقن اًمٙمؾ ىمهلل ٟمزل سمف
( ) صٞم٤مٟم٦م اًم٘ملهن ُمـ اًميحل ػ (ص.)193 :
(ُ )1ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار (ص.)91:
(ُ )9ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار (ص.)9 :
( )1اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن (ص.)119:
(ُ )9مٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هن٩م اًمٌ هم٦م/طمٌٞم٥م ا اخلقال (.)1 3/1
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اًملوح إُملم ٗميض إمم ـملح إظمٌ٤مر اعمًيٗمٞمْم٦م سمؾ اعميقاشملة اًمهللاًم٦م سمٍمحيٝم٤م قمغم وىمقع اًميحل ػ ذم
اًم٘ملهن يم ُم ً٤م وُم٤مدة وإقملاسم ً٤مش( ).
وىم٤مل« :وأظمٌ٤مرٟم٤م ُميقاشملة سمقىمقع اًميحل ػ واًمً٘مط ُمٜمف سمحٞم٨م ٓ ًٕمٜم٤م إٟمٙم٤مره ،واًمٕمج٥م
اًمٕمجٞم٥م ُمـ اًمّمهللوق وأُملم ايؾم م اًمٓمؼمد واعملشم٣م ذم سمٕمض يميٌف يمٞمػ أٟمٙملوه وزقمٛمقا أن ُم٤م
أٟمزًمف ا شمٕم٤ممم هق هذا اعمٙميقب ُمع أن ومٞمف رد ُميقاشمل إظمٌ٤مرش( ).

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (.)999/1
( )1ذح اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مد ٦م (ص.)19:
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 )6افـقري افطزد:
سمٕمهلل أن ٟم٘مؾ يم م اجلزاالي اًمذي هق:
«إن إظمٌ٤مر اًمهللاًم٦م -قمغم اًميحل ػ -شمز هلل قمغم أًمٗمل طمهلل ٨م ،وادقمك اؾميٗم٤مويٝم٤م مج٤مقم٦م يم٤معمٗمٞمهلل
واعمح٘مؼ اًمهللاُم٤مد ،واًمٕم ُم٦م اعمجٚمز ،وهمػمهؿ ،سمؾ اًمِمٞمل اًمٓمقد سح ذم اًميٌٞم٤من سمٙمريلهت٤م سمؾ ادقمك
شمقاشمله٤م مج٤مقم٦مش.
وأو٤مف ىم٤ما ً« :واقمٚمؿ أن شمٚمؽ إظمٌ٤مر ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمٙمي٥م اعمٕميؼمة اًميل قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمقل أصح٤مسمٜم٤م ذم
إصمٌ٤مت إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وأصم٤مر اًمٜمٌق ٦مش( ).
وؿول افـقري أيضوً:
« إن ُم طمٔم٦م اًمًٜمهلل ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة شمقضم٥م ؾمهلل سم٤مب اًميقاشمل اعمٕمٜمقي ومٞمٝم٤م ،سمؾ هق أؿمٌف
سم٤مًمقؾمقاس اًمذي ٜمٌٖمل آؾميٕم٤مذة ُمٜمفش( ).
 )7حمؿد اوفح ادوزكدراين:
ىم٤مل« :وإؾم٘م٤مط سمٕمض اًم٘ملهن وحتل ٗمف صمٌ٧م ُمـ ـملىمٜم٤م سم٤مًميقاشمل يمام فمٝمل عمـ شم٠مُمؾ ذم يمي٥م احلهلل ٨م
ُمـ أوهل٤م إمم هظمله٤م ،وقمٜمهللي أن إظمٌ٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ُميقاشملة ُمٕمٜمك ،وـملح مجٞمٕمٝم٤م قضم٥م رومع
آقميامد قمـ إظمٌ٤مر رأؾم ً٤م؛ سمؾ فمٜمل أن إظمٌ٤مر ذم هذا اًمٌ٤مب ٓ شم٘مٍم قمـ إظمٌ٤مر ذم ايُم٤مُم٦م ،ومٙمٞمػ
ريٌيقهن٤م سم٤مخلؼمش( ).
 )8ظبد ار صز:
ىم٤مل« :إن ا ًم٘ملهن اًمذي أٟمزل قمغم اًمٜمٌل أيمريل مم٤م ذم أ هلل ٜم٤م اًمٞمقم وىمهلل أؾم٘مط ُمٜمف رء يمريػم ،يمام دًم٧م
قمٚمٞمف إظمٌ٤مر اعميْم٤موملة اًميل يم٤مدت أن شمٙمقن ُميقاشملة ،وىمهلل أووحٜم٤م ذًمؽ ذم يمي٤مسمٜم٤م ُمٜمٞم٦م اعمحّمٚملم ذم
طم٘مٞم٦م ـمل ؼ اعمجيٝمهلل ـش( ).
 )9ظدكون افبحراين:
( ) ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.)119:
( )1ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.) 11:
( )9ذح أصقل اًمٙم٤مذم (

.)13/

(ُ )1مّمدد٤مسمٞمح إٟمددقار ذم طمددؾ ُمِمددٙم ت إظمٌدد٤مر/قمٌددهلل ا ؿمددؼم ( ،)139 – 131/1واٟمٔمددل :اًميح٘مٞمددؼ ذم ٟمٗمددل
اًميحل ػ/قمكم اعمٞم ين (ص.) 9:
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ىم٤مل ذم شمقاشمل اًميحل ػ ُم٤م ٟمّمف« :إظمٌ٤مر اًميل ٓ حتَم يمريلة وىمهلل دم٤موزت طمهلل اًميقاشمل وٓ ذم
ٟم٘مٚمٝم٤م يمريػم وم٤ماهللة سمٕمهلل ؿمٞمقع اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ واًميٖمٞمػم سملم اًمٗمل ٘ملم ،ويمقٟمف ُمـ اعمًٚمامت قمٜمهلل
اًمّمح٤مسم٦م واًمي٤مسمٕملم سمؾ وإمج٤مع اًمٗملىم٦م اعمح٘م٦م ويمقٟمف ُمـ ضور ٤مت ُمذهٌٝمؿ وسمف شمْم٤موملت
أظمٌ٤مرهؿش( ).
وىم٤مل يمذًمؽ« :اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ واًميٖمٞمػم ُمـ اعمًٚمامت وهق إمج٤مع اًمٗملىم٦م اعمح٘م٦م ويمقٟمف ُمـ
ضور ٤مت ُمذهٌٝمؿش( ).
 )16حمؿد مفدي افـراؿل:
ىم٤مل« :إن اًمٜم٘مص واىمع ذم اًم٘ملهن ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ىمهلل ؾم٘مط ُمٜمف رء ،وإن ل ٕمٚمؿ ُمقوٕمف
سمخّمقصفً ،مهللًٓم٦م إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة واًم٘ملااـ اعمذيمقرة قمٚمٞمف ُمـ همػم ُمٕم٤مرضش( ).
 )11اير افعومع:
ىم٤مل سمٕمهلل أن روى صم صم٦م أطم٤مد ٨م قمـ شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر« :هذه إطم٤مد ٨م وأُمري٤مهل٤م داًم٦م قمغم أن اًمٜمص
قمغم إاٛم٦م ويمذا اًميٍم ح سم٠مؾماماٝمؿ ،وىمهلل شمقاشملت إظمٌ٤مر سم٠من اًم٘ملهن ٟم٘مص ُمٜمف يمريػم وؾم٘مط ُمٜمف ه ٤مت
ل شمٙمي٥م ،وسمٕمْمٝمؿ حيٛمؾ شمٚمؽ إظمٌ٤مر قمغم أن ُم٤م ٟم٘مص وؾم٘مط يم٤من شم٠مو ً ٟمزل ُمع اًميٜمز ؾ ،وسمٕمْمٝمؿ
قمغم أٟمف وطمل ٓ ىملهن ،وقمغم يمؾ طم٤مل ومٝمق طمج٦م ذم اًمٜمص ،وشمٚمؽ إظمٌ٤مر ُميقاشملة ُمـ ـمل ؼ اًمٕم٤مُم٦م
واخل٤مص٦مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜوٕقف الكاٟمني بالتخسٖف وَ وٍكسْٖ:

اًم٘م٤ماٚمقن سم٤مًميحل ػ ِمٙمٙمقن ذم صهللق اًمذ ـ أٟمٙملوا ،و لون أن ذًمؽ اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمقه هق

قمغم ضمٝم٦م اًمي٘مٞم٦م؛ ٕن هذه اًملوا ٤مت قمغم طمهلل زقمٛمٝمؿ ُميقاشملة ورده٤م ٌٓمؾ اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل ،وومٞمام كم
ٟم٘مػ ُمع أىمقاهلؿ:
أ -افتشؽقؽ دم مصداؿقي كػوة افتحريػ:
( ) يمي٤مب ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس اًمهللر ٦م (صُ ) 19:مـ ُمٜمِمقرات اعمٙميٌ٦م اًمٕمهللٟم٤مٟمٞم٦م  -اًمٌحل ـ.
(ُ )1مِم٤مرق اًمِمٛمقس اًمهللر ٦م (ص.) 19:
( )9اًميح٘مٞمؼ ذم ٟمٗمدل اًميحل دػ/قمدكم اعمدٞم ين (صُ ،) 9:مٜمٝمد٤مج إطمٙمد٤مم/حمٛمدهلل ُمٝمدهللي اًمٜملاىمدلُ/مٌحد٨م طمجٞمد٦م
فمقاهل اًمٙمي٤مب.
( )1إصمٌ٤مت اهلهللاة سم٤مًمٜمّمقص واعمٕمجزات (.)19/9

قطــــــــع الضــــــــم ٛبــــــــالكسآُ الكــــــــسٖي

258

ٌهللو أن قم٘مٞمهللة «اًمي٘مٞم٦مش شم طمؼ اًمِمٞمٕم٦م ذم يمؾ ُمقىمػ ،وم٠مي ُمقىمػ ُمـ إاٛم٦م أو اًمٕمٚمامء ٓ
ٜم٤مؾمٌٝمؿ وم٤محلٙمؿ قمٚمٞمف ضم٤مهز «شم٘مٞم٦مش ،و«اًمي٘مٞم٦مش قم٘مٞمهللة شمًٌٌ٧م ذم رد يمريػم ُمـ احلؼ اًمذي ورد قمـ
أاٛميٝمؿ أو ورد قمـ قمٚماماٝمؿ؛ وهذا أٟمٛمقذج ُمـ ذًمؽ.
وم٤مًمذ ـ ذهٌقا ُمـ أرسم٤مب اًمٓم٤ماٗم٦م إمم ٟمٗمل ٟم٘مص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ هذا ُمذه٥م طمؼ واًمذ ـ ظم٤مًمٗمقه
هؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ.
وًمٙمـ أصح٤مب اًم٘مقل اًمٌ٤مـمؾ ٓ لوقن أن خي٤مًمٗمٝمؿ أطمهلل وًمق يم٤من قمغم احلؼ ،وهلذا قمٛمهلل
اًم٘م٤ماٚمقن سمٜم٘مص اًم٘ملهن إمم اًميِمٙمٞمؽ ذم ُمّمهللاىمٞم٦م اًمذ ـ أٟمٙملوا هذا اًم٘مقل.
وم٘مهلل ىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي قمـ اًمٓمقد اًمذي أٟمٙمل دقمقى حتل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ« :إن ـمل ٘ميف
ومٞمف قمغم هن٤م ٦م اعمهللاراة واعمح٤ميم٤مة ُمع اعمخ٤مًمٗملمش.
وٟم٘مؾ ٟمص أطمهلل أطمٗم٤مد اًمٓمقد وومٞمف أن ضمهلله «محٚميف اًمي٘مٞم٦م قمغم آىميّم٤مر قمٚمٞمفش أي :ذم شمٗمًػمه.
وذم احل٘مٞم٘م٦م هذا جيٕمؾ اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمِمٞمٕم٦م ٗم٘مهللون اًمري٘م٦م ذم يمؾ ىمقل أو قمٛمؾ ٕمٛمٚمقٟمف قاومؼ أهؾ
اًمًٜم٦م ،وم٤مًمي٘مٞم٦م قم٘مٞمهللة شمٗمًهلل اًمهلل ـ واًمهللٟمٞم٤م ُمٕم ً٤م.
ومٙمٞمػ شمريؼ ذم إٟمً٤من ًيٌٞمح اًمٙمذب قمٚمٞمؽ سم٢مفمٝم٤مر ُمقاوم٘ميؽ وهق همػم ص٤مدق ذم ذًمؽ ،ؾمقاء
يم٤من ذم اًمهلل ـ أو ذم اًمهللٟمٞم٤م.
إذ ًا :خم٤مًمٗم٦م ه١مٓء إرسمٕم٦م جلٛمٝمقر اًمٓم٤ماٗم٦م ورد قمٚمٞمف آطميامل ،وُم٤م ورد قمٚمٞمف آطميامل ؾم٘مط سمف
آؾميهللٓل.
ب) تلـقدهؿ أن كػل افتحريػ يبطؾ افروايوت تلـقد احقح:
وم٢من هذا اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل وًمهلل ُميٜم٤مىمْم ً٤م؛ ٕن ُمّم٤مدره ُميٕمهللدة ،ويمؾ ُمّمهللر ٘مذف سمام ل هلل ُمـ
اًملوا ٤مت ،وم٤مٟميٝم٧م إمم اًميٕم٤مرض.
 روا ٤مت شمٌٓمؾ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ. وروا ٤مت شمنمك اعمخٚمقق ُمع اخل٤مًمؼ. وروا ٤مت شمنمك إشمٌ٤مع ُمع اًمٜمٌل ^. وروا ٤مت شم١مذي اًمٜمٌل ^. وروا ٤مت شمٓمٕمـ ذم أٟمّم٤مره وأصٝم٤مره. -وروا ٤مت شمٚمٖمل اًمهلل ـ وشمٙميٗمل سمحجٞم٦م ايُم٤مم.
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وهٙمذا رد اًملوا ٤مت هيهللد اًمِمخص سم٤مًمٓملد ُمـ اجلٜم٦م ودظمقل اًمٜم٤مر ،وهلذا ٘مػ طم٤مال ًا ،إُم٤م
آؾميج٤مسم٦م ًمٚملوا ٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٘مؾ واحلؼ ،وإُم٤م اًمٍماع ُمع اًمٕم٘مؾ وس ح احلؼ.
ج) يمـد افؼوئؾقن بـؼص افؼرآن افؽريؿ بلن افروايوت افتل تؼرر افـؼص مـ ـتوب ار  ؿد
بؾغً حد افتقاتر ،وهلذا ؾؼد ؿبؾقهو وأكؽروا ظذ مـ ردهو.
وٓ ٟمهللري يمٞمػ ًيٌٞمحقن شمٙمذ ٥م ا  سملوا ٤مت ُمٙمذوسم٦م ُمهللقملم شمقاشمله٤م واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل
رواه قمنمات أٓف وشمقاشمله صم٤مسم٧م سم٤ميمج٤مع ،وومٞمف أن ا  ىمهلل شمٕمٝمهلل سمحٗمٔمف ،ومٝمؾ شمقاشمل اًملوا ٤مت
ً٘مط شمقاشمل يمي٤مب ا .
هذه هل اًمٕمٚمؾ اًميل اقميٛمهلله٤م اًم٘م٤ماٚمقن سم٤مًميحل ػ ًملد ُمـ أٟمٙمل اًميحل ػ ،وهبذا يٌلم ًمٜم٤م ُمهللى
شمًٚمط شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م قمغم قم٘مقل اًمٜمخٌ٦م ُمـ اًمٓم٤ماٗم٦م ومام سم٤مًمؽ سم٤مٕشمٌ٤مع.
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املطمب الجالح
إٌكاز الػٗع ٛاملعاصسَٖ ٔجٕد الكٕه بالتخسٖف عٍد الػٗعٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

ًمٚمٛمٕم٤مس ـ ُمقىمٗم٤من ُمـ ٟمًٌ٦م اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ إمم اًمِمٞمٕم٦م:

إول :إكؽور وجقد روايوت أو أؿقال ظـد افشقعي تؼقل بوفـؼص!!!
افثوين :تضعقػ تؾؽ افروايوت أو تلويؾفو.
وومٞمام كم قملض ًمٌٕمض شمٚمؽ إىمقال.
أ -ادقؿػ إول :إكؽور وجقدهو دم ـتى افشقعي:
يجف أصح٤مب هذا اعمقىمػ إمم إٟمٙم٤مر وضمقد روا ٤مت أو أىمقال قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل سمٜم٘مص
اًم٘ملهن أو حتل ٗمف ،وممـ شمٌٜمك هذا آدم٤مه مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦مُ ،مٜمٝمؿ:
 )1ظبد ايسغ إمقـل افـجػل(ت1392 :هض)( ):
وذًمؽ طمٞمٜمام رد قمغم اسمـ طمزم ُم٤م ٟمًٌف إمم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مقل هبذه اعم٘م٤مًم٦م ،وم٘م٤ملً« :مٞم٧م هذا
اعمجؽمئ أؿم٤مر إمم ُمّمهللر ومل يف ُمـ يمي٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمقصم٘م٦م سمف ،أو طمٙم٤م ٦م قمـ قم٤مل ُمـ قمٚماماٝمؿ شم٘مٞمؿ ًمف
اجل٤مُمٕم٦م وزٟم ً٤م ،سمؾ ٟميٜم٤مزل ُمٕمف إمم ىمقل ضم٤مهؾ ُمـ ضمٝم٤مهلؿ ،أو ىملوي ُمـ سمًٓم٤ماٝمؿ أو صملصم٤مر ،يمٛمريؾ هذا
اًملضمؾ لُمل اًم٘مقل قمغم قمقاهٜمف ،وهذه وملق اًمِمٞمٕم٦م ذم ُم٘مهللُميٝمؿ ايُم٤مُمٞم٦م جمٛمٕم٦م قمغم أن ُم٤م سملم اًمهللوميلم
هق ذًمؽ اًمٙمي٤مب اًمذي ٓ ر ٥م ومٞمفش( ).
واًمٕمج٥م أن إُمٞمٜمل ٟمٗمًف أورد روا ٦م شم٘ملر اًمٜم٘مص ذم ٟمٗمس اًمٙمي٤مب اًمذي أٟمٙمل ومٞمف اًمٜم٘مص ول
ٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م.
وم٘مهلل أورد قمهللة روا ٤مت ذم اًمقٓ ٦م صمؿ ىم٤مل( :وذم روا ٦م« :اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ د ٜمٙمؿ سم٢مُم٤مُميف ،ومٛمـ ل
٠مشمؿ سمف وسمٛمـ يم٤من ُمـ وًمهللي ُمـ صٚمٌف إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٠موًمئؽ طمٌٓم٧م أقمامهلؿ وذم اًمٜم٤مر هؿ

( ) هق قمٌهلل احلًلم سمـ أمحهلل إُمٞمٜملُ ،مـ وم٘مٝم٤مء ايُم٤مُمٞم٦مُ .مقًمهلله ؾمٜم٦م ( 911هد) وووم٤مشمف ؾمٜم٦م ( 931هد) سم٢م لانٟ .مِمد٠م
وأىم٤مم سم٤مًمٜمجػ .وأؾمس ومٞمٝم٤م ُمٙميٌد٦م ايُمد٤مم أُمدػم اعمد١مُمٜملم اًمٕم٤مُمد٦م .وصدٜمػ يميٌد ًَ٤م ُمٓمٌققمد٦مُ ،مٜمٝمد٤م :ؿمدٝمهللاء اًمٗمْمدٞمٚم٦م
واًمٖمهلل ل وأدب اًمزاال ور ٤مض إٟمس ذم اًميٗمًػم ،وؾمػمشمٜم٤م وؾمٜميٜم٤مٜ .مٔمل :إقم م (.)191/9
( )1اًمٖمهلل ل (.) 1 /9
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ش ُمـ اجلٜم٦م ُمع يمقٟمف صٗمقة ا سم٤محلًهلل وم حتًهللوا وميحٌط

أقمامًمٙمؿ وشمزل أىمهللاُمٙمؿش) ( ).
 )2فطػ ار افصودم:
رد اًمًٞمهلل ًمٓمػ ا اًمّم٤مذم قمغم اًمٓمؼمد اًمِمٞمٕمل اًمذي أورد أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ُمـ يميٌٝمؿ
شم١ميمهلل حتل ػ اًم٘ملهن وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف إطمً٤من إهلل فمٝمػم اًمًٜمل (ت 119 :هد)( ) ،وم٘م٤مل:
« أٟم٤م أـمٚم٥م ُمـ اجلٛمٞمع أن جيقًمقا ذم اًمٌ د اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم إ دلان واًمٕمدلاق وؾمدقر ٤م ،وًمٌٜمد٤من واًمدٞمٛمـ،
واًمٌحل ـ ،واًمٙمق ٧م ،وؾم٤مال إُم٤مرات اخلٚمٞم٩م ،واهلٜمهلل وسم٤ميمًي٤من ،واًم٘مٓمٞمػ وإطمًد٤مء ،وأومٖم٤مٟمًدي٤من،
وؾم٤مال اًمدٌ د ايؾمد ُمٞم٦م ،و ًد٠مًمقا و ٗمحّمدقا قمدـ اًمِمدٞمٕم٦م ،وقمدـ ؿمد٠من اًم٘مدلهن اعمجٞمدهلل اعمقضمدقد سمدلم
اًمهللوميلم قمٜمهللهؿ ،وقمٜمهلل مجٞمع اعمًٚمٛملم ،وقم٘مٞمهللهتؿ ومٞمف ،وقمـ يمٞمٗمٞمد٦م ُمٕمد٤مُمٚميٝمؿ ًمدف طميدك ٕملومدقا قم٘مٞمدهللة
اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وشم٘مهلل ًٝمؿ ،وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ًمف.
وًمق أشمك إطمً٤من إهلل فمٝمػم اعميخلج ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اعمهلل ٜم٦م اعمٜمقرة سم٠موٕم٤مف ُم٤م أشمك سمف ُمدـ إطم٤مد د٨م
اًمْمٕم٤مف واعميِم٤مهب٤مت مع تعؿده ـتؿ إحوديٌ افصحقحي ادتقاترة دم جقامع حديٌ افشقعي وـتضبفؿ
ادعتزة اعمٍمطم٦م سم٠من اًمٙمي٤مب اًمذي ٟمزل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ هق هذا اًمٙمي٤مب اعمقضمقد اعمٓمٌقع اعمٜمينمد ذم
أىمٓم٤مر إرض ٙمذسمف هدذا اًمٗمحدص واًميجدقال ،وًمدق سمد٤مًمغ ذم ٟمًدٌ٦م اًميحل دػ إمم اًمِمدٞمٕم٦م ومد٢من يميدٌٝمؿ
وشمٍمحي٤مهتؿ اعم١ميمهللة شمٙمذسمف وشمهللومٕمفش( ).
واًمٕمجٞم٥م أن ًمٓمػ ا اًمّم٤مذم ٟمٗمك أن ٙمقن يمي٤مب ومّمؾ اخلٓم٤مب ىمهلل أًمػ يصمٌ٤مت هذه اًمٗمل ٦م،
وىم٤مل« :سم٠من اًم٘مّمهلل ُمـ شم٠مًمٞمٗمف حم٤مرسميٝم٤مش( ).
وهذا هللل قمغم اؾميخٗم٤مومف سمٕم٘مقل اًمٜم٤مس إذ اًمٙمي٤مب إٟمام أًمػ هلذا اًمٖملض وىمهلل شم٘مهلل يم م ُم١مًمٗمف

( ) اًمٖمهلل ل ( .)1 9/
( )1هق إطمً٤من إهلل فمٝمػم ،قمد٤مل سم٤ميمًدي٤مين محدؾ ًمدقاء احلدلب قمدغم أصدح٤مب اًمٗمدلق اًمْمد٤مًم٦م ،وًمدهلل ذم ؾمدٞم٤مًمٙمقت قمد٤مم
( 999هد) ،وعم٤م سمٚمغ اًمي٤مؾمٕم٦م يم٤من ىمهلل طمٗمظ اًم٘ملهن يم٤مُم ً .صٜمػ اًمٙمريدػم ُمدـ اًمٙميد٥م ُمٜمٝمد٤م :اًمِمدٞمٕم٦م وأهدؾ اًمٌٞمد٧م،
واًمِمٞمٕم٦م واًميِمٞمع وملق وشم٤مر ل ،وايؾمامقمٞمٚمٞم٦م شم٤مر ل وقم٘م٤مادهلل ،واًمٌ٤مسمٞمد٦م قمدلض وٟم٘مدهلل ،واًم٘م٤مد ٤مٟمٞمد٦م اًمؼم ٚمق د٦م قم٘م٤مادهلل
وشم٤مر ل ،واًمٌٝم٤ماٞم٦م ٟم٘مهلل وحتٚمٞمؾ ،واًملد اًمٙم٤مذم قمغم ُمٖم٤مًمٓم٤مت اًمهلليميقر قمكم قمٌهلل اًمقاطمهلل واذم ،ودراؾم٤مت ذم اًميّمقف،
واًمِمٞمٕم٦م واًم٘ملهن .ىميؾ ذم ٓهقر.
( )9صقت احلؼ ًمٚمٓمػ ا اًمّم٤مذم (ص.)91 ،13 ،11 :
(ُ )1مع اخلٓمٞم٥م ذم ظمٓمقـمف اًمٕمل ْم٦م (ص.)99-91 :
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اًمٓمؼمد ومٞمف!!
 )3ظبد ايسغ ذف افديـ ادقشقي (ت1377:هض):
ىم٤ملُٟ « :مً٥م إمم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ سم٢مؾم٘م٤مط يمٚمامت وه ٤مت ،وم٠مىمقلٟ :مٕمقذ سم٤م ُمـ هذا
اًم٘مقل وٟمؼمأ إمم ا ُمـ هذا اجلٝمؾ ،ويمؾ ُمـ ٟمً٥م هذا اًملأي إًمٞمٜم٤م ضم٤مهؾ سمٛمذهٌٜم٤م أو ُمٗمؽم قمٚمٞمٜم٤م ،وم٢من
اًم٘ملهن احلٙمٞمؿ ُميقاشمل ُمـ ـملىمٜم٤م سمجٛمٞمع ه ٤مشمف ويمٚمامشمفش( ).
ويؼقل ظبد ايسغ ـذفؽ:
«وهٜم٤مك أوم٤موؾ ٟمحٛمٚمٝمؿ قمغم اًمّمح٦م ذم ؾمقء فمٜمٝمؿ سم٤مًمِمٞمٕمل وٟمٌزهؿ إ ٤مه سم٤مًملومض وٟمًٌيٝمؿ
إسم٤مـمٞمؾ إًمٞمف ،طمٞم٨م أٟمًقا سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ شم٘مهللُمٝمؿ ممـ رأوه ٜمٌز اًمِمٞمٕم٦م و ٚمٛمزهؿ ومٜمحقا ٟمحقه وشمٚمقا ذم
ذًمؽ شمٚمقه إظم د ًا إًمٞمف سمري٘ميٝمؿ واقميامد ًا قمٚمٞمف ذم يمؾ ُم٤م ٘مقل ،وم شمريل ٥م إذ ًا قمغم اًمقطمٞمهلل اًملاومٕمل إذا
ىم٤مل :إن اًملاومْم٦م ؿمٙمقا ذم ٟمص اًم٘ملهن ،وىم٤مًمقا :إٟمف وىمع ٟم٘مص وز ٤مدة وشمٖمٞمػم وشمٌهلل ؾ.
وٓ ضمٜم٤مح قمٚمٞمٜم٤م إذا ؾم٠مًمٜم٤مه ،وم٘مٚمٜم٤م ًمفُ :مـ شمٕمٜمل هٜم٤م سم٤مًملاومْم٦م؟!
أشمٕمٜمل :ايُم٤مُمٞم٦م أم همػمهؿ؟!
وم٢من قمٜمٞميٝمؿ وم٘مهلل يمذسمؽ ُمـ أهملاك هبؿ ،وـؾ مـ كسى إفقفؿ حتريػ افؼرآن ؾنكف مػس ظؾقفؿ طومل
هلؿٕ ،ن ىمهللاؾم٦م اًم٘ملهن احلٙمٞمؿ ُمـ ضور ٤مت د ٜمٝمؿ ايؾم ُمل وُمذهٌٝمؿ ايُم٤مُمل ،ومـ صؽ ؾقفو
مـ ادسؾؿغ ؾفق مرتد بنيوع اإلمومقي ،ؾنذا ثبً ظؾقف ذفؽ ؿتؾ ثؿ ٓ يغسؾ وٓ يؽػـ وٓ يصذ ظؾقف
وٓ يدؾـ دم مؼوبر ادسؾؿغ!! وفمقاهل اًم٘ملهن ومْم ً قمـ ٟمّمقصف ُمـ أسمٚمغ طمج٩م ا شمٕم٤ممم وأىمقى
أدًم٦م أهؾ احلؼ سمحٙمؿ اًمٌهللاه٦م إوًمٞم٦م ُمـ ُمذه٥م ايُم٤مُمٞم٦م ،وًمذًمؽ شملاهؿ يسمقن سمٔمقاهل
إطم٤مد ٨م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم٘ملهن قملض اجلهللار وٓ ٠مهبقن هب٤م وإن يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ،وتؾؽ ـتبفؿ دم
ايديٌ وافػؼف وإاقل سحيي بام كؼقل ،واًم٘ملهن احلٙمٞمؿ اًمذي ٓ ٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمؾ ُمـ سملم هلل ف وٓ ُمـ
ظمٚمٗمف إٟمام هق ُم٤م سملم اًمهللوميلم ،وهق ُم٤م ذم أ هللي اًمٜم٤مس ٓ ز هلل طملوم ً٤م وٓ ٜم٘مص طملوم ً٤م ،وٓ شمٌهلل ؾ ومٞمف
ًمٙمٚمٛم٦م سمٙمٚمٛم٦م وٓ حللف سمحلف ،ويمؾ طملف ُمـ طملوومف ُميقاشمل ذم يمؾ ضمٞمؾ شمقاشمل ًا ىمٓمٕمٞم ً٤م إمم قمٝمهلل
اًمقطمل واًمٜمٌقة ،ويم٤من جمٛمققم ً٤م قمغم ذًمؽ اًمٕمٝمهلل إىمهللس ُم١مًمٗم ً٤م قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف أن ،ويم٤من ضمؼمااٞمؾ
ٕم٤مرض رؾمقل ا (ص) سم٤مًم٘ملهن ذم يمؾ قم٤مم ُملة ،وىمهلل قم٤مروف سمف قم٤مم ووم٤مشمف ُملشملم .واًمّمح٤مسم٦م

( ) أضمقسم٦م ُمً٤ماؾ ضم٤مر ا (ص.)13 – 11 :
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يم٤مٟمقا ٕملوقٟمف و يٚمقٟمف قمغم اًمٜمٌل طميك ظميٛمقه قمٚمٞمف (ص) ُملار ًا قمهلل هللة ،وهذا ـؾف مـ إمقر
ادعؾقمي افرضوريي فدى ادحؼؼغ مـ ظؾامء اإلمومقي ،وٓ قمؼمة سم٤محلِمق ٦م وم٢مهنؿ ٓ ٗم٘مٝمقن ،وافبوحثقن
مـ أهؾ افسـي يعؾؿقن أن صلن افؼرآن افعزيز ظـد اإلمومقي فقس إٓ مو ذـركوه واعمٜمّمٗمقن ُمٜمٝمؿ
ٍمطمقن سمذًمؽش( )!!!.
 )4وـذفؽ ؿول اوحى ظؼقدة افشقعي دم دؾوظف ظـ افؽؾقـل:
ىم٤مل« :اًم ٜم٘مص ٓ هللقمٞمف أطمهلل ُمـ قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م طميك صم٘م٦م ايؾم م ايُم٤مم اًمٙمٚمٞمٜمل

(!) وم٢مٟمف

ٕمي٘مهلل سمٜمزاه٦م اًم٘ملهن وصٞم٤مٟميف قمـ اًمٜم٘مص واًمز ٤مدة ،وُمع ذًمؽ وم٘مهلل هتجؿ اًمِمٞمل أسمق زهلة وحت٤مُمؾ
قمٚمٞمف وأيمريل ُمـ اًمٓمٕمـ ومٞمفش( ).
وىم٤مل« :إن اًمٙمٚمٞمٜمل ٓ ٘مقل سمٜم٘مص اًم٘ملهن ،ومٙمٞمػ جيقز عمًٚمؿ أن ٜمً٥م إًمٞمف هذا اًم٘مقل ،ويمٞمػ
ضم٤مز ًمٚمِمٞمل أيب زهلة أن ٜمًٌف إًمٞمف دون شمقرع ،ويمٞمػ ضم٤مز ًمف أن هي٤ممجف سميٚمؽ اعمٝم٤ممج٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م؟ش.
 )5افسقد حمؿد رضو ايسقـل اجلاليل( ):
ىم٤مل ذم ُم٘مهللُم٦م يمي٤مسمف دوم٤مع قمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وهق ٜمي٘مهلل اًمًٚمٗمٞم٦م ُم٤م ٟمّمف:
«ويمريػم ًا ُم٤م ٕميٛمهلل اًمًٚمٗمٞم٦م ذم سمحقصمٝمؿ قمغم يمٚمامت ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٙمي٥م اعمحلوم٦م أو اًمٜمّمقص
اعمٌيقرة ،أو ًٞمئقن ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م جلٝمٚمٝمؿ سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اعمًيٕمٛمٚم٦م وسم٤مًمي٤مزم حيٛمٚمقن اعمٜم٘مقٓت ُم٤م ٓ
حتيٛمؾ ُمـ اعمٕم٤مين وحيٙمٛمقن قمغم أصح٤مهب٤م سم٤مًمٙمٗملش( ).
وىم٤مل أ ْم٤مً:
« وم٢من دقم٤مة اًمًٚمٗمٞم٦م وذم قمنمات اًمٙمي٥م هيٞمجقن ىملاءهؿ سمهللقمقى أن ذم اعمًٚمٛملم ُمـ ٘مقل

( ) اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م  -ذف اًمهلل ـ (ص.) 99:
( )1قم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕم٦م (ص.) 91:
( )9هق حمٛمهلل رو٤م سمـ حمًـ احلًٞمٜمل اجل زم ،وًمهلل ذم يملسم ء ؾمٜم٦م ( 999هد) ،وأىم٤مم اجلامقم٦م ذم صدحـ اًمٕمٌد٤مس وسمٕمدهلل
ووم٤مة واًمهلله ،وًمف ُم١مًمٗم٤متُ ،مٜمٝم٤م :طمقل هنْم٦م احلًلمٟ ،مٔمدلات ذم شمدلاث اًمِمدٞمل اعمٗمٞمدهلل ،ضمٝمد٤مد ايُمد٤مم اًمًدج٤مد ز دـ
اًمٕم٤مسمهلل ـ قمٚمٞمف اًمً م.
( )1دوم٤مع قمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ (ص.) 1:
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سميحل ٗمف ،وهؿ اًمِمٞمٕم٦م!!ش( ).
ب  -ادقؿػ افثوين :تضعقػ افروايوت أو تلويؾفو:
وأُم٤م اعمٕم٤مسون سمٕمهلل آٟمٗمي٤مح اعمٕملذم وفمٝمقر يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م أُم٤مم اًمٕم٤مل وم٘مهلل طم٤موًمقا أن يؼمءوا ُمـ
هتٛم٦م دًٓم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت قمغم حتل ػ اًم٘ملهن ،ومزقمٛمقا أن ُم٤م دل قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ ّمح ،وومٞمام كم
قملض جلٛمٚم٦م ُمـ شمٚمؽ إىمقال:
) صم٤مُمل ه٤مؿمؿ طمٌٞم٥م اًمٕمٛمٞمهللي ذم يمي٤مسمف (دوم٤مع قمـ اًمٙم٤مذم) ٟم٤مىمش روا د٤مت اًميحل دػ اعمقضمدقدة
ذم اًمٙمي٤مب صمؿ ىم٤مم سملده٤م ،طمٞم٨م ىم٤مل:
«ؾمٜمذيمل ذم هذا اًمٗمّمؾ إطمهللى وؾميلم روا ٦م ُمـ روا ٤مت اًمٙم٤مذم أصقًٓ ووملوقم ً٤م وروو٦م ،وهذا
اًمٕمهللد ٛمريؾ مجٞمع ُم٤م رواه صم٘م٦م ايؾم م اًمٙمٚمٞمٜمل ُمـ اًملوا ٤مت اعمهللقمك دًٓميٝم٤م قمغم اًميحل ػ ،وؾمٞميْمح
ُمـ ُمٜم٤مىمِميٝم٤م مجٞمٕم٤مً أن ٓ دًٓم٦م ذم ه ٦م واطمهللة ُمٜمٝم٤م قمغم اعمهللقمك ،ومٝمل إُم٤م أن شمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اي ْم٤مح
واًميٗمًػم ،أو ُمـ اظمي ف اًم٘ملاءة ،وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ أُمقر أظملى ٓ قم ىم٦م هل٤م سم٤مًميحل ػ اعمهللقمكش( ).
 )1وهدددددددددددددذا ُملشم٣مددددددددددددد اًمٕمًدددددددددددددٙملي ذم يمي٤مسمدددددددددددددف (اًم٘مدددددددددددددلهن اًمٙمدددددددددددددل ؿ
وروا ٤مت اعمهللرؾميلم) اعميٙمقن ُمـ صم صم٦م جمٚمهللات ٟم٤مىمش ذم جمٚمهللشمدف اًمري٤مًمريد٦م اعميٙمقٟمد٦م ُمدـ ( )119صدٗمح٦م
( ) 191روا ٦م ذم حتل ػ اًم٘ملهن وأؾم٘مٓمٝم٤م مجٞمٕم ً٤م إُمد٤م ُمدـ ٟم٤مطمٞمد٦م اعمديـ أو ُمدـ ٟم٤مطمٞمد٦م اًمًدٜمهلل ،وىمد٤مل ذم
هن٤م ٦م اًمٙمي٤مب:
«اؾميِمٝمهلل اًمِمٞمل ا ًمٜمقري وإؾمي٤مذ إطمً٤من إهلل فمٝمػم قمغم طمهلل زقمٛمٝمام سم٤مصمٜميلم وؾميلم وأًمػ
( ) 191روا ٦م شمهللل قمغم اًميحل ػ واًميٌهلل ؾ واًمٜم٘مّم٤من ذم ه ٤مت ُمـ يمي٤مب ا اًمٕمز ز احلٙمٞمؿ ،وىمٛمٜم٤م
سمٗمْمؾ ا شمٕم٤ممم سمهللراؾميٝم٤م روا ٦م سمٕمهلل روا ٦م ؾمٜمهلل ًا وُميٜم ً٤م ومقضمهللٟم٤مه٤م مجٞمٕم ً٤م ٓ ختٚمق ُمـ أُمل ـ:
 إُم٤م أن ٙمقن ذم إؾمٜم٤مده٤م هم ة يمذسم٦م ووٕمٗم٤مء وجم٤مهٞمؾ. وإُم٤م أن ٙمقن ُم٤م ذم ُميـ اًملوا ٦م سمٞم٤مٟم ً٤م وشمٗمًػم ًا ًمم ٦م اًمٙمل ٛم٦م ظم وم ً٤م عم٤م زقمام سم٠مهن٤م ٟمص حمذوفُمٜمٝم٤م ،ويمريػم ًا ُم٤م اضميٛمع إُملان اعمذيمقران ذم ُم٤م اؾميهللٓ هب٤م ُمـ روا ٦مش.
صمؿ ىم٤مل:

( ) دوم٤مع قمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ (ص.)11:
( )1دوم٤مع قمـ اًمٙم٤مذم (.)999/1
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«وهٙمذا أٟمي٩م اًمٌح٨م هلام ذم يمؾ روا ٦م اؾميهللٓ هب٤م صٗمل ًا وصهللق قمٚمٞمٝمام اعمريؾ :متخض اجلٌؾ ومقًمهلل
وم٠مر ًا ،وهٙمذا أٟمي٩م اًمٌح٨م ذم هذا اًمٙمي٤مب وم٠مٟمي٩م هلام اصمٜميلم وؾميلم وأًمػ صٗمل ًاش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜوٕقف املعاصسَٖ وَ التخسٖف:

اوٓملسم٧م ُمقاىمػ اعمٕم٤مس ـ ُمـ هذه اًمٗمْمٞمح٦م اًميل ٓ ّمح ُمٕمٝم٤م د ـ وٓ ُمذه٥م ،ومٛملة

أٟمٙملوه٤م ،وىم٤مًمقا :إهن٤م ٓ شمقضمهلل ذم ُمّم٤مدرهؿ ًمٞمهللومٕمقا قمٜمٝمؿ قم٤مره٤م!!
وشم٤مرة ىم٤مًمقا :إهن٤م ٓ شمّمح ،وصم٤مًمري٦م ىم٤مًمقا :إهن٤م ُم١موًم٦م ..وهٙمذا!!..
واًمًٌ٥م أن اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل ُم٘مهللم وًمق يم٤من قمغم طمً٤مب احل٘مٞم٘م٦م.
وهٜم٤م ٟم٘مػ ُمع شمٚمؽ اًمقىمٗم٤مت اعمذيمقرة:
أوًٓ :مع ادـؽريـ فقجقدهو دم مصودرهؿ ٓ روايي وٓ مذهبوً:
ل يٕم٤مُمؾ اعمٕم٤مسون ُمع ىمْمٞم٦م اًميحل ػ ُمٕم٤مُمٚم٦م ضم٤مدة ،وهلذا وم٢من يمريػم ـ ُمٜمٝمؿ حي٤موًمقن اهللوب
ُمـ اًم٘مْمٞم٦م إمم إٟمٙم٤مر وضمقده٤م ذم اعمذه٥م ،وٓ ٟمهللري هؾ وىمٗمقا قمغم هذه إىمقال أم ٓ؟!
وم٢من وىمٗمقا وم٤ميٟمٙم٤مر سمٕمهلل ذًمؽ ىمٌٞمح ،إذ إٟمٙم٤مر اعمقضمقد اًمذي شمِمٝمهلل سمف قمنمات اعمّم٤مدر سم٠مسح
اًمٕمٌ٤مرات وأووحٝم٤م ٕمهلل ُمٜم٘مّم٦م ذم اًمٕم٘مؾ ،وإن ل ٘مٗمقا قمٚمٞمٝم٤م ومٙمٞمػ ضم٤مز هلؿ اًمٜمٗمل وهؿ جيٝمٚمقن
احل٘مٞم٘م٦م؟!
وىمهلل شم٘مهللم قملض روا ٤مهتؿ وشمٍم ح قمٚماماٝمؿ ُمـ ُمّم٤مدرهؿ اعمٕميٛمهللة ًمهللهيؿ سمام ٓ هللع جم٤مًٓ وٓ
اطميامًٓ ًممٟمٙم٤مر إٓ ُمـ سم٤مب اعمٖم٤مًمٓم٦م واعمج٤مطمهللة واًمٕمٜم٤مد ،وهذا سم٤مب ٚمجف اهل٤مزًمقن ،واهل٤مزل ٓ
ًيحؼ اخلٓم٤مب.
وهلذا وم٤مٟمٔمل إمم ىمقل إُمٞمٜمل اًمً٤مسمؼ وهق لد قمغم ىمقل اسمـ طمزم قمٜمهللُم٤م ٟمً٥م اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ
إمم اًمِمٞمٕم٦م:
 )1يؼقل إمقـل« :فقً هذا ادجسئ أصور إػ مصدر ؾريتف مـ ـتوب فؾشقعي مقثؼي بف...ش!!!
أ ّمهللر هذا اًم٘مقل ُمـ ؿمخص هللري ُم٤م ٘مقل ،وىمهلل رأ ٜم٤م روا ٤مت وأىمقآً هل أووح ُمـ ٟمقر
اًمِمٛمس يمٚمٝم٤م شم٘ملر ٟم٘مص اًم٘ملهن؟!
يمٞمػ ٛمٙمـ أن ُحتهللِّ َ
ث إٟمً٤مٟم ً٤م إذا ىمٚم٧م ذم وؾمط اًمٜمٝم٤مر هذه اًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر ،وم٘م٤ملٟ :محـ

( ) اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وروا ٤مت اعمهللرؾميلم (.)191/9
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أن ذم اًمٚمٞمؾ واًمِمٛمس همػم فم٤مهلة وأٟم٧م ُمٖم٤مًمط؟!
إن إُمٞمٜمل ًمق يم٤من ٖم٤مر قمغم د ٜمف وحيٙمؿ قم٘مٚمف ٕىمل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ووٚمؾ ُمـ زقمؿ اًميحل ػ ويمذب
اًملوا ٤مت ومٞمٙمقن سمذًمؽ ضم٤مد ًا ذم ٟمٍمة احلؼ!!
وًمٕمٚمف ٔمـ أن يميٌف ٓ زاًم٧م خمٗمٞم٦م يمام يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ!!
 -1صمؿ هذا ًمٓمػ ا اًمّم٤مذم ًٚمؽ ٟمٗمس اعمًٚمؽ وحي٤مول إهي٤مم اًم٘م٤مرئ سم٠من اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملى
واعمهللن ٓ ٘مقًمقن سمٜم٘مص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إمم أن ىم٤مل قمـ إطمً٤من إهلل فمٝمػم اًمذي ل زد قمغم أن ٟم٘مؾ ُم٤م
ذم يميٌٝمؿ( :وفق بوفغ دم كسبي افتحريػ إػ افشقعي ؾنن ـتبفؿ وتكحيوهتؿ ادمـدة تؽذبف وتدؾعفش( ).
أ ٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ سمٕمهلل أن وىمػ قمغم شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًمٍمحي٦م وإىمقال اًمقاوح٦م أن ٘مٌؾ ىمقل
اًمّم٤مذم هذا؟!
أُم٤م قم٘م٤ماهلل قمقام اًمِمٞمٕم٦م ذم اعم هللن واًم٘ملى ومٜمحـ واصم٘مقن أهنؿ قمغم قم٘مٞمهللة أهؾ اًمًٜم٦م ،وًمٙمـ
احلهلل ٨م ًمٞمس قمـ اًمٕمقام وإٟمام قمـ ُمّم٤مدر اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل وقمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ٤م ؾمامطم٦م اًمِمٞمل!!
صمؿ ىمقًمؽ ( :مع تعؿده ـتؿ إحوديٌ افصحقحي ادتقاترة دم جقامع حديٌ افشقعي وـتبفؿ
ادعتزة) ظجقى!!
ومٝمؾ شمًيٓمٞمع أهي٤م اًمٕم٤مل اًمٜمحل ل أن شمهللًمٜم٤م قمغم ُمٙم٤من شمٚمؽ إطم٤مد ٨م افصحقحي ادتقترة دم ـتبؽؿ
اًميل شمٜمص قمغم ؾم ُم٦م اًم٘ملهن ُمـ اًميحل ػ؟؟!
سمؾ هؾ شمًيٓمٞمع أن شمهللًمٜم٤م قمغم حديٌ واحد احقح ذم يميٌٙمؿ ٜمص قمغم ؾم ُم٦م اًم٘ملهن ُمـ
اًميحل ػ؟؟!!
سمؾ هؾ شمًيٓمٞمع أن شمهللًمٜم٤م قمغم حديٌ واحد ضعقػ ذم يميٌٙمؿ ٜمص قمغم ؾم ُم٦م اًم٘ملهن ُمـ
اًميحل ػ؟؟!!
سمؾ هؾ شمًيٓمٞمع أن شمهللًمٜم٤م قمغم حديٌ واحد مؽذوب ذم يميٌٙمؿ ٜمص قمغم ؾم ُم٦م اًم٘ملهن ُمـ
اًميحل ػ؟؟!!
ٓ شمٕمج٥م ٤م أظمل اًم٘م٤مرئ ومٚمٞمس ذم يميٌٝمؿ روا ٤مت ُميقاشملة شمِمٝمهلل سمً ُم٦م اًم٘ملهن ُمـ اًميحل ػ
وٓ روا ٦م صحٞمح٦م وٓ روا ٦م وٕمٞمٗم٦م وٓ روا ٦م ُمٙمذوسم٦م وه٤مهل يميٌٝمؿ شمٕمهلل سم٤مًمٕمنمات ومٙمٞمػ إذن

( ) صقت احلؼ ًمٚمٓمػ ا اًمّم٤مذم (ص.)91 ،13 ،11:
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زقمؿ أن ذم يميٌٝمؿ روا ٤مت ُميقاشملة شمِمٝمهلل سمً م اًم٘ملهن؟؟!!
سمؾ ًمٞمس ذم يميٌٝمؿ اًملوااٞم٦م إٓ اًمٓمٕمـ ذم يمي٤مب ا  ودقمقى حتل ٗمف ويم٤من طمؼ ا  قمٚمٞمٝمؿ
أن ٕمٚمٜمقا اًمؼماءة ُمٜمٝم٤م محٞم٦م  وهمػمة قمغم يمي٤مسمف ٓ أن ٖم٤مًمٓمقا ًمٞمحٛمقا اًمٕم٘م٤ماهلل اًمٌ٤مـمٚم٦م.
-9صمؿ ٠ميت قمٌهلل احل ًلم ذف اًمهلل ـ ًمٞمٜمٙمل ٟمًٌ٦م اًم٘مقل سم٤مًميحل ػ إمم اًمِمٞمٕم٦م ،ومٞم٘مقل« :كعقذ
بور ..وـؾ مـ كسى هذا افرأي جوهؾ بؿذهبـو أو ٍ
مػس ظؾقـو..ش.
قمجٌ ً٤م ًمؽ ٤م قمٌهلل احلًلم!!
إن يمٜم٧م ٓ شمهللري وميٚمؽ ُمّمٞمٌ٦م

وإن يمٜم٧م شمهللري وم٤معمّمٞمٌ٦م أقمٔمؿ

إٟمٜم٤م ٓ ٟمهللري ُم٤م ُملاده سم٘مقًمف« :سمٛمذهٌٜم٤مش هؾ ٕمٜمل اعمذه٥م آصمٜمل قمنمي أم ُمذهٌ ً٤م هظمل؟!
إن يم٤من ل هلل سمٛمذهٌٜم٤م اعمذه٥م آصمٜمل قمنمي وم٤مًمٗمْمٞمح٦م شمٙميٜمٗمف ُمـ يمؾ ُمٙم٤من!
وهؾ ٟم٘مٚم٧م هذه اًملوا ٤مت وإىمقال إٓ ُمـ ُمّم٤مدر آصمٜمل قمنم ٦م وُمّمٜمٗم٤مت قمٚماماٝم٤م؟!
صمؿ اًمٕم٤مل اًمذي اُميهللطمف قمٚمامؤه سمام ِمٌف ُمهللح إٟمٌٞم٤مء وهق :اًمٜمقري اًمٓمؼمد (اًمذي سمٚمغ ُمـ
إضم هلؿ ًمف قمٜمهلل ووم٤مشمف ؾمٜم٦م  911هد أهنؿ دومٜمقه ذم سمٜم٤مء اعمِمٝمهلل اعملشمْمقي سم٤مًمٜمجػ ذم إ قان طمجلة
سم٤مٟمقا اًمٕمٔمٛمك ،سمٜم٧م اًمًٚمٓم٤من اًمٜم٤مس ًمهلل ـ ا  ،وهق د قان احلجلة اًم٘مٌٚمٞم٦م قمـ ٛملم اًمهللاظمؾ إمم
اًمّمحـ اعملشمْمقي ُمـ سم٤مب اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمٜمجػ سم٠مىمهللس اًمٌ٘م٤مع قمٜمهللهؿ) هؾ هق ضم٤مهؾ سمٛمذهٌٙمؿ وىمهلل
أًمػ يمي٤مسم ً٤م أورد ومٞمف أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ،وؾم٤مق أىمقال أيمريل ُمـ (ُ )%31مـ أىمقال قمٚمامء آصمٜمل قمنم ٦م
إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م يمٚمٝمؿ ٘مقًمقن سم٤مًميحل ػ ..أهذا ضم٤مهؾ سمٛمذهٌٙمؿ؟!
أهق ضم٤مهؾ سمٛمذهٌٙمؿ ويمي٤مسمفُ( :مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ) أطمهلل ُمّم٤مدريمؿ اًملوااٞم٦م؟!
إن اًملضمؾ يمً٤مسم٘مٞمف ًمٞمس ضم٤مد ًا ذم ُمقاضمٝم٦م اعمِمٙمٚم٦م وهمػم اجل٤مد ٓ ًيحؼ ؾمامع ظمٓم٤مسمف.
وًمـ ٟمٜم٤مىمش يم ُمف هٜم٤م؛ إذ اًمٙم م اعمٜم٘مقل قمـ (ُ )%31مـ قمٚماماٝمؿ يمٗمٞمؾ سم٤مًملدً ،مٙمٜمٜمل أؾم٠مل هٜم٤م
ؾم١مآً واطمهلل ًا وم٘مط ُ-مع أن اعمًئقل ًمٞمس طمٞم ً٤م ًمٙمـ ًمٞمج٥م ُمـ خيٚمٗمف:-
هؾ أٟميؿ ص٤مدىمقن ذم هذه اًمٖمْمٌ٦م

 وًمٙمي٤مسمف ومدٞمٛمـ ؿمؽ ذم ؾم ُم٦م اًم٘ملهن أٟمف :مرتد بنيوع

اإلمومقي ،ؾنذا ثبً ظؾقف ذفؽ ؿتؾ ثؿ ٓ يغسؾ وٓ يؽػـ وٓ يصذ ظؾقف وٓ يدؾـ دم مؼوبر
ادسؾؿغ؟؟
وم٢من ىمٚميؿٟ :مٕمؿ.
ىمٚمٜم٤م :ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمذ ـ وصٚم٧م ٟمًٌيٝمؿ إمم ( )%31طمً٥م إطمّم٤مء اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل
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اًمٓمؼمد إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم اًمذ ـ صمٌ٧م أهنؿ ىم٤مًمقا ويميٌٝمؿ ؿم٤مههللة قمٚمٞمٝمؿ سمذًمؽ هؾ ٜمٓمٌؼ
هذا اًم٘مقل قمٚمٞمٝمؿ أم ٓ؟
وم٢من ىمٚميؿٟ :مٕمؿ.
ٍ
قمٜمهللاذ شمٙمقن اًمٖمْمٌ٦م ص٤مدىم٦م ،وسم٤مًمي٤مزم حيٙمؿ قمغم (ُ )%31مـ قمٚماماٝمؿ هبذا احلٙمؿ اًمذي ذيمله
وشميؼمؤن ُمـ يميٌٝمؿ اًميل ـمٕمٜم٧م ذم يمي٤مب رسمٜم٤م .
وإن ىمٚميؿٟ ٓ :مٓمٕمـ ومٞمٝمؿ دد وهؿ ىمهلل ـمٕمٜمقا يمي٤مب ا  دد وٓ ٟمٓمٕمـ ذم يميٌٝمؿ.
شمٌٞمٜم٤م أن اًمٖمػمة قمغم يمي٤مب ا  اًميل ئم٤مهل هب٤م اًمِمٞمٕم٦م إٟمام هل شم٘مٞم٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم قم٘مٞمهللهتؿ وًمق
قمغم طمً٤مب يمي٤مب ا  ،وأن إٟمٙم٤مر اًميحل ػ إٟمام هق ًمٚميٖمل ل سم٤مُٕم٦م ٓ جلٛمع إُم٦م.
 -1وص٤مطم٥م قم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕم٦م ٓ ٘مؾ ذم ضمحهلل احل٘م٤ماؼ قمـ ؾم٤مسم٘مٞمف ،طمٞم٨م ىم٤مل« :اًمٜم٘مص ٓ هللقمٞمف
أطمهلل ُمـ قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦مش .وه١مٓء اًمذ ـ ؾم٘مٜم٤م يم ُمٝمؿ أًمٞمًقا ُمـ قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م؟!
ومٙمٞمػ ٛمٙمـ أن شمٕملض احل٘م٤ماؼ وشمهللرس ُمع هذه اًمٕم٘مٚمٞم٤مت اًميل ٓ حتؽمم ُم٤م شم٘مقل؟!
صمؿ اٟمٔمل إًمٞمف وهق هللاومع قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل وأٟمف ٓ ٘مقل سم٤مًمٜم٘مصُ ،مع أن يمٌ٤مر قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ٘ملرون
أن اًمٙمٚمٞمٜمل ٕمي٘مهلل اًمٜم٘مص ،وًمق ل ٕمي٘مهلله عم٤م أورد ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم شمٚمؽ اًملوا ٤مت.
وىمهلل شم٘مهللم سمٕمض شمٚمؽ إىمقال ،وُمٜمٝم٤م:
ؿقل افؽوصوين « :ؾوفظوهر مـ ثؼي اإلشالم حمؿد بـ يعؼقب افؽؾقـل ضوب ثراه أكف ـون يعتؼد
افتحريػ وافـؼصون دم افؼرآن...ش.
وىمقل أيب احلًـ اًمٕم٤مُمكم« :اظؾؿ أن افذي يظفر مـ ثؼي اإلشالم ضوب ثراه أكف ـون يعتؼد
افتحريػ وافـؼصون دم افؼرآن..ش.
وأيمهلل ذًمؽ أ ْم ً٤م اًمٜمقري اًمٓمؼمد.
ومٝمؾ سمٕمهلل هذا ٘م٤مل :إٟمف « ٕمي٘مهلل سمٜمدزاه٦م اًم٘ملهن وصٞم٤مٟميف قمـ اًمٜم٘مص واًمز ٤مدةش.
صمؿ ٘م٤مل :إن أسم٤م زهلة( )شىمهلل هتجؿ قمٚمٞمف وحت٤مُمؾ قمٚمٞمف..ش.

( ) هق حمٛمهلل سمـ أمحهلل أسمق زهدلة ،وًمدهلل سمٛمهلل ٜمد٦م اعمحٚمد٦م اًمٙمدؼمى ؾمدٜم٦م ( 9 9هدد) ،يمد٤من ويمدٞم ً ًمٙمٚمٞمد٦م احل٘مدقق سمج٤مُمٕمد٦م
اًم٘م٤مهلة ،وويمٞم ً عمٕمٝمهلل اًمهللراؾم٤مت ايؾم ُمٞم٦م ،أ ًَّمػ اًمٙمريػم ُمـ اًمٙمي٥مُ ،مٜمٝم٤م :شم٤مر ل اجلهللل ذم ايؾمد م ،وأصدقل اًمٗم٘مدف،
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إن أسم٤م زهلة ٟم٘مؾ قمـ قمٚماماؽ ،صمؿ إن يمي٤مب اًمٙم٤مذم ومٞمف أيمريل ُمـ ؾميلم روا ٦م شم٘ملر اًمٜم٘مص ،ومٚمامذا ٓ
شمقاضمف اعمِمٙمٚم٦م سمّمقرة ضم٤مدة إذا يمٜم٧م شمٖم٤مر قمغم د ٜمؽ وشملومض اهت٤مم يمي٤مب رسمؽ هبذه اًميٝمؿ؟!
صمؿ اقمج٥م أظمل اعمًٚمؿ أن قصػ اًمٙمٚمٞمٜمل سم٠مٟمف( :صم٘م٦م ايؾم م) اًمذي لوي اًمٓمٕمـ ذم يمي٤مب ا
 و ٌٓمؾ ايؾم م سمذًمؽ و ٚم٘م٥م :سمد (صم٘م٦م ايؾم م) واًمٙمٚمٞمٜمل يمام ٘ملر ه ٦م ا اًمؼمىمٕمل أٟمف يم٤من سم٘م٤مٓ ً
ذم سمٖمهللاد( ) شمًٌ٥م يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ذم شمٗمل ؼ إُم٦م واًمٓمٕمـ ذم يمي٤مب رهب٤م .
إذ ُمـ لوي يمؾ شمٚمؽ اًمٓم٤مُم٤مت ٓ ُ لى سمف أن ٙمقن صم٘م٦م ايؾم م ،وًمٙمـ هٙمذا اًمٖمٚمق ٓ ٕملف
احلهللود .وأُم٤م اًمذي وميح اًمٕم٤مل وٟمنم اًمهلل ـ وطمٗمظ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمـ اًمْمٞم٤مع ومٞمًٛمك قمٜمهللهؿ:
«وملقمقنش.
 -5وأمو افسقد حمؿد رضو اجلاليل ومٚمؿ جيهلل إٓ أن يٝمؿ اًمًٚمٗمٞم٦م سم٠مهنؿ (هيٞمجقن ىملاءهؿ).
ٟم٘مقل :ه٥م أن اًمًٚمٗمٞم٦م ل هللون أن هيٞمجقا ىملاءهؿ ،ومامذا أراد قم٤معمٙمؿ اعم اٙمل اًمٜمقري اًمٓمؼمد
اًمذي ضحيف ْم٤مهل أضطم٦م إاٛم٦م ذم أروٙمؿ ُمـ شم٠مًمٞمػ يمي٤مب« :ومّمؾ اخلٓم٤مب"..أهق ؾمٚمٗمل
يمذًمؽ؟!
صمؿ ه١مٓء اًمٕمنمات ُمـ قمٚماماٙمؿ اًمذ ـ ٘ملرون شمقاشمل روا ٤مت اًميحل ػ و ٕميٛمهللوهن٤م ذم
ُمّمٜمٗم٤مهتؿ أه١مٓء يمذًمؽ ؾمٚمٗمٞمقن ل هللون هتٞمٞم٩م ىملااٝمؿ؟!
إن ايٟمً٤من ًمٞمحي٤مر ُمـ أُمري٤مل هذه اعمقاىمػ.
وأخر ًا :وم٢مٟمٜم٤م ٟم١ميمهلل أن هذه اعم ج٤مطمهللة ُمـ اعمٕم٤مس ـ شمٌلم أهنؿ ًمٞمًقا ضم٤مد ـ ذم ُمقاضمٝم٦م اعمِمٙمٚم٦م
و لون أن ضمحهلله٤م حيٚمٝم٤م أو خيٗمٞمٝم٤م!!
وٟمحـ ٟم١ميمهلل أن هذه اًملوا ٤مت وشمٚمؽ إىمقال ىمهلل اقميهللت قمغم يمي٤مب ا  ،وهذت رب اًمٕم٤معملم
وأؾم٤مءت إًمٞمف ،وهق رسمٜم٤م وظم٤مًم٘مٜم٤م وإهلٜم٤م وُمٕمٌقدٟم٤م ،ويمؾ ُمـ هذاه ؾمٌح٤مٟمف وم٘مهلل هذاٟم٤م ،ويمؾ ُمـ اقميهللى
قمغم يمي٤مسمف وم٘مهلل اقميهللى قمٚمٞمٜم٤م ،وإٟمٜم٤م ٟمؼمأ ُمـ يمؾ روا ٦م اهتٛم٧م يمي٤مب ا  سم٤مًميحل ػ ،وُمـ يمؾ ىمقل
٘ملر ذًمؽ اًمٜم٘مص وًمق يم٤من ُمـ قمٚماماٜم٤م وٟمِمٝمهلل ا  قمغم ذًمؽ.

واعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمل ٦م اًمٕم٘مهلل ذم اًمنم ٕم٦م ايؾم ُمٞم٦م ،وشمقار ل ُمٗمّمٚم٦م ودراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م أصقًمٞم٦م ًمألاٛم٦م إرسمٕم٦م وم٠مظملج ًمٙمؾ إُمد٤مم
يمي٤مسم ً٤م وخ ًام :أسمق طمٜمٞمٗم٦مُ ،م٤مًمؽ ،اًمِم٤مومٕمل ،اسمـ طمٜمٌؾ .شمقذم ؾمٜم٦م ( 931هد).
( ) يمن اًمّمٜمؿ (ص.)99 :
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ثوكقوً :مع ادقؿػ افثوين افذي يضعػ افروايوت أو يموهلو:
قمٛمهلل سمٕمض اًمٌ٤مطمريلم اعمٕم٤مس ـ إمم دراؾم٦م روا ٤مت اًميحل ػ اًميل ضم٤موزت أًمػ روا ٦م ،صمؿ
ادقمك أهن٤م ٓ شمّمح أو أهن٤م ُم١موًم٦م ،وسم٤مًمي٤مزم ومٝمل همػم ىم٤مسمٚم٦م ًم طميج٤مج هب٤م قمغم اًمِمٞمٕم٦م ،وٟمحـ ٟم٘مهللر هذا
اجلٝمهلل اًمذي ىم٤مم سمف ذًمؽ اعمحهللث ،وًمٙمـ ٟم٘مقل:
 إن وضمقد أًمػ روا ٦م ُمـ يمذاسملم وجم٤مهٞمؾ ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمً٠مًم٦م واطمهللة ْمع قم ُم٦ماؾميٗمٝم٤مم؟! إذ يمٞمػ اؾميٓم٤مع أوًمئؽ اًمٙمذاسمقن أن حيِمهللوا شمٚمؽ اًملوا ٤مت قمغم ههللم أصؾ اًمهلل ـ ذم
يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
 -1إن ُمّم٤مدر ىمٌٚم٧م أًمػ روا ٦م ذم ههللم أؾم٤مس اًمهلل ـ ل شمٕمهلل ص٤محل٦م ٕن قصمؼ هب٤م ،وم٘مهلل سمٚمٖم٧م
طمهلل اًميقاشمل سمؾ زادت ،إذ اعميقاشمل ٙمقن سمٕمنم شمٚمؽ اًملوا ٤مت ،وىمهلل اؾميٓم٤مع اًمٙمذاسمقن إدظم٤مهل٤م ذم
ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م ،ومام ْمٛمـ ًمٜم٤م أهنؿ ل هللظمٚمقا هؿ أو إظمقاهنؿ ُمريٚمٝم٤م أو أيمريل ُمٜمٝم٤م أو أىمؾ ذم شمٚمؽ
اعمّم٤مدر ذم ُمً٤ماؾ اًمهلل ـ إظملى؟!
 -9اعمً٠مًم٦م ًمٞمً٧م ُمً٠مًم٦م روا ٤مت ومحً٥م؛ إذ اًم٘مْمٞم٦م حتقًم٧م ُمـ يمقهن٤م روا ٤مت إمم قم٘مٞمهللة
(ُ )%31مـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م سمِمٝم٤مدة قمٚماماٝمؿ ويمٌ٤مرهؿ ،سمؾ رسمام شمّمؾ إمم ( )% 11إذا صح٧م اطميامٓت
اًمي٘مٞم٦م اًميل أورده٤م قمٚمامؤهؿ قمغم اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمجٛمٝمقر.
وم٢مذا اؾميٓم٤مع هذا اعمحهللث أن ْمٕمػ شمٚمؽ اًملوا ٤مت ومام هق اعمقىمػ ُمـ شمٚمؽ اعمقاىمػ ُمـ قمٚمامء
اًمٓم٤ماٗم٦م هؾ هل يمذًمؽ وٕمٞمٗم٦م رواه٤م يمذاسمقن وجم٤مهٞمؾ؟! ٓ ًيٓمٞمع أن ٘مقل ذًمؽ!
وم٤مًم٘مْمٞم٦م أيمؼم ُمـ أن حتؾ هب ذه اًمّمقرة اًمً٤مذضم٦م اًميل ٓ شمهللل قمغم ضمهلل ٦م ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م.
 -1صمؿ هؾ هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمف ُمع روا ٤مت اًميحل ػ واٟميٝمك إمم إسمٓم٤مهل٤م ؾمٞمٓمٌ٘مف ُمع سم٘مٞم٦م
روا ٤مت اعمذه٥م ذم ايُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م واًمي٘مٞم٦م واًمٌهللاء واًملضمٕم٦م وهمػمه٤م مم٤م اٟمٗملدت سمف اًمٓم٤ماٗم٦م أم أن
هٜم٤مك اٟمي٘م٤م ًء ذم اؾميخهللام اعمٜمٝم٩م ًمهللومع اًمٕم٤مر اًمذي حل٘مف ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت وم٘مط؟!
إن اجلهلل ٦م ذم ُملاضمٕم٦م اًملوا ٤مت شميٓمٚم٥م أن ٕمٛمؿ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م قمغم مجٞمع اًملوا ٤مت طميك ريٌ٧م أهنؿ
ل هللون احلؼ وًمق أدى إمم اظميٗم٤مء اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمقضمقد؛ إذ اًمٌ٤مـمؾ ُملومقض واحلؼ ُم٘مّمقد.
وًمٙمـ ٓ أفمـ أهنؿ ؾمٞمٗمٕمٚمقن ذًمؽ؛ ٕن مجٞمع اًملوا ٤مت اًميل اٟمٗملد هب٤م اعمذه٥م ٓ شمّمح سمِمٝم٤مدة
قمٚماماف ،واًمذ ـ ٘ملرون أٟمف ًمق ـمٌؼ ُمٜمٝم٩م دراؾم٦م اًملوا ٤مت قمغم وقء ىمقاقمهلل اعمّمٓمٚمح ٕدى إمم
اظميٗم٤مء اعمذه٥م ُمـ اًمقضمقد وذًمؽ ٕمز قمٚمٞمٝمؿ وًمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٜميٞمج٦م طم٘م ً٤م.
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ؿول افعومل افشقعل آثـو ظؼي يقشػ افبحراين (ت1186 :هض):
«واًمقاضم٥م :إُم٤م إظمذ هبذه إظمٌ٤مر ،يمام هق قمٚمٞمف ُمي٘مهللُمق قمٚماماٜم٤م إسملار ،أو حتّمٞمؾ د ـ همػم
هذا اًمهلل ـ ،وذ ٕم٦م أظملى همػم هذه اًمنم ٕم٦مً ،مٜم٘مّم٤مهن٤م وقمهللم مت٤مُمٝم٤مً ،مٕمهللم اًمهللًمٞمؾ قمغم مجٚم٦م
أطمٙم٤مُمٝم٤م ،وٓ أراهؿ ٚميزُمقن ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إُمل ـُ ،مع أٟمف ٓ صم٤مًم٨م هلام ذم اًمٌلم ،وهذا سمحٛمهلل ا فم٤مهل
ًمٙمؾ ٟم٤مفمل ،همػم ُميٕمًػ وٓ ُمٙم٤مسملش( ).
وىم٤مل اًمٕم٤مُمكم وهق يحهللث قمـ قمهللم ُم اٛم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مهلل اًمًٜمل ًميٛمحٞمص اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م:
«اًملاسمع قمنم :أكف يستؾزم ضعػ أـثر إحوديٌ افتل ؿد ظؾؿ كؼؾفو مـ إاقل ادجؿع ظؾقفو،
ٕجؾ ضعػ بعض رواهتو ،أو جفوفتفؿ ،أو ظدم تقثقؼفؿ ،ؾقؽقن تدويـفو ظبثوً ،بؾ حمرموً ،وصفودهتؿ
بصحتفو زور ًا وـذبوً ،ويؾزم بطالن اإليوع افذي ظؾؿ دخقل ادعصقم ؾقف -أيضوً -ـام تؼدم،
واًمٚمقازم سم٤مـمٚم٦م ويمذا اعمٚمزوم.
بؾ يستؾزم ضعػ إحوديٌ ـؾفو ظـد افتحؼقؼ؛ ٕن اًمّمحٞمح -قمٜمهللهؿُ :-م٤م رواه اًمٕمهللل
ايُم٤مُمل اًمْم٤مسمط ذم مجٞمع اًمٓمٌ٘م٤مت ،ول ٜمّمقا قمغم قمهللاًم٦م أطمهلل ُمـ اًملواة إٓ ٟم٤مدر ًا ،وإٟمام ٟمّمقا قمغم
اًميقصمٞمؼ ،وهق ٓ ًيٚمزم اًمٕمهللاًم٦م ىمٓمٕم ً٤م سمؾ سمٞمٜمٝمام قمٛمقم ُمـ وضمف ،يمام سح سمف اًمِمٝمٞمهلل اًمري٤مين( ) وهمػمه،
ودظقى بعض ادتلخريـ :أن (افثؼي) بؿعـك (افعدل ،افضوبط) دـقظي ،وهق مطوفى بدفقؾفو .وـقػ
وهؿ  -أي :ظؾامء اإلمومقي افؼدامك -مكحقن بخالؾفو ،حقٌ يقثؼقن مـ يعتؼدون ؾسؼف وـػره
وؾسود مذهبف؟!ش( ).
وىم٤مل اًمًٞمهلل حمٛمهلل اًمّمهللر ذم ُم٘مهللُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمي٤مب( :شم٤مر ل اًمٖمٞمٌ٦م اًمّمٖملى) حت٧م قمٜمقانٟ« :م٘م٤مط
اًمْمٕمػ ذم اًمي٤مر ل ايُم٤مُمل اخل٤مصشذيمل قمهللة ٟم٘م٤مط ،صمؿ ىم٤مل« :اخل٤مُمً٦مٟ :م٘مٓم٦م إؾمٜم٤مد اًملوا ٤مت طمٞم٨م
إن اعمّمٜمٗملم ايُم٤مُمٞم٦م مجٕمقا ذم يميٌٝمؿ يمؾ ُم٤م وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًملوا ٤مت قمـ إاٛم٦م أو قمـ أصح٤مهبؿ

( ) ًم١مًم١مة اًمٌحل ـ (ص ،)19:واٟمٔمل :ـملااػ اعم٘م٤مل (.)939/1
( )1اًمٕم٤مُمكم اًمِمٝمٞمهلل اًمري٤مينُ :مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًمٕم٤مذ ،اؿميٝمل هبذا اًمٚم٘م٥م (اًمِمٝمٞمهلل اًمري٤مين) وهدق ز دـ اًمدهلل ـ قمدكم
سمـ أمحهلل اجلٌٕمل اًمٕم٤مُمكم ،وًمهلل ؾمدٜم٦م (

3هدد)ً ،مدف ُمّمدٜمٗم٤مت يمريدػمة ُمدـ أؿمدٝمله٤م :اًملوود٦م اًمٌٝمٞمد٦م ذم ذح اًمٚمٛمٕمد٦م

اًمهللُمِم٘مٞم٦م ،وُمً٤مًمؽ إومٝم٤مم ذم ذح ذااع ايؾمد م ،وذح ايرؿمد٤مد ،ىميدؾ ؾمدٜم٦م (399هدد)ٜ ،مٔمدل :أُمدؾ أُمدؾ
(  ،)19/روو٤مت اجلٜم٤مت (.)999/9
( )9وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (.)191/91
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سمٖمض اًمٜمٔمل قمـ صحيٝم٤م أو وٕمٗمٝم٤م.
وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م اًمذ ـ أًمٗمقا ذم اًملضم٤مل اىميٍموا ذم يميٌٝمؿ قمغم اًمؽممج٦م ًملواة إطم٤مد ٨م
اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمينم ٕمٞم٦م و َأ ْو ًَم ْقه٤م اًمٕمٜم٤م ٦م اخل٤مص٦م سمّمٗميٝم٤م حمؾ احل٤مضم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس.
تومو ذـر افرجول افذيـ ُو ِجدت هلؿ روايوت دم حؼقل أخرى
 ...فؽـ هذه افؽتى أمهؾً إمهوًٓ ً
مـ ادعورف اإلشالمقي ـوفعؼوئد وافتوريخ وادالحؿ د َّو ؿد يربق ظذ رواة افؽتى افػؼفقي.
ذيملا ذم يميٌٝمؿَّ ،أمو
وم٢مذا وومؼ ُمـ طمًـ احلظ أن روى اًملاوي ذم اًمي٤مر ل واًمٗم٘مف ُم ًٕم٤م وضمهللٟم٤م ًمف ً
إذا مل يرو صقئًو دم افػؼف ؾنكف يؽقن جمفقًٓش( ).
أرأ ٧م أظمل اعمًٚمؿ يمٞمػ أن رواة اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل جمٝمقًمقن وأن اًميّمحٞمح واًميْمٕمٞمػ قمغم ُمٜمٝم٩م
اًملوا ٦م ؾمٞمٜميٝمل إمم اظميٗم٤مء اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل ،واشمْمح ذًمؽ سمهللراؾم٦م اًمٌ٤مطم٨م اًمِمٞمٕمل صم٤مُمل احلٌٞم٥م اعمي٘مهللم
أن أًمػ روا ٦م شمٓمٕمـ ذم يمي٤مب ا  طمٞم٨م اٟميٝمك إمم أن ىم٤مل« :وهٙمذا أٟمي٩م اًمٌح٨م هلام ذم يمؾ روا ٦م
اؾميهللٓ هب٤م صٗمل ًا وصهللق قمٚمٞمٝمام اعمريؾ:
متخض اجلٌؾ ومقًمهلل وم٠مر ًا ،وهٙمذا أٟمي٩م اًمٌح٨م ذم هذا اًمٙمي٤مب وم٠مٟمي٩م هلام اصمٜميلم وؾميلم وأًمػ
صٗمل ًاش( ).
إذ ًا :دراؾم٦م اًملوا ٤مت هق اعمٞمزان اًمذي ٟمٕملف سمف ضمهلل يٝمؿ ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦مً ،مٙمـ اًمٜمقري
اًمٓمؼمد ًخل ُمـ اًمذ ـ ل هللون دراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمهلل شمٚمؽ اًملوا ٤مت ،ومٞم٘مقل:
« إن ُم طمٔم٦م اًمًٜمهلل ذم شمٚمؽ إظمٌ٤مر اًمٙمريػمة شمقضم٥م ؾمهلل سم٤مب اًميقاشمل اعمٕمٜمقي ومٞمٝم٤م بؾ هق أصبف
بوفقشقاس افذي يـبغل آشتعوذة مـفش( ).
وىمهلل صهللق ،ومٝمذه اًمٙمريلة ُمـ اًملوا ٤مت ٓ حتؾ هبذا اعمٜمٝم٩م وطمهلله٤م ،وم٢مُم٤م ىمٌقهل٤م سم٢مًمٖم٤مء اًمهلل ـ وإُم٤م
رده٤م وإًمٖم٤مء اعمذه٥م!! وًمٞمس هٜم٤مك ظمٞم٤مر صم٤مًم٨م إن يم٤مٟمقا ضم٤مد ـ.
ثوفثوً :تلويؾ افروايوت:
وأُم٤م دقمقى اًمي٠مو ؾ ًميٚمؽ اًملوا ٤مت سم٠مهن٤م :إُم٤م شمٗمًػم أو ىملاءة ،ومٝمذه دقمقى ٓ شمٚمٞمؼ ُمـ قم٤مل وٓ

( ) ُم٘مهللُم٦م شم٤مر ل اًمٖمٞمٌ٦م اًمّمٖملى (ص.)11:
( )1اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وروا ٤مت اعمهللرؾميلم (.)191/9
( )9ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌ٤مت حتل ػ يمي٤مب رب إرسم٤مب (ص.) 11:
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سم٤مطم٨م ،إذ اًم٘مْمٞم٦م ًمٞمً٧م ُمـ اعمحيٛم ت طميك ٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم اًمي٠مو ؾ.
وم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م أًمػ روا ٦م ،واقميٛمهلله٤م أيمريل ُمـ (ُ )%31مـ قمٚمامء اعمذه٥م ،وٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م يمي٤مب
ُمقؾمققمل ؿمٞمٕمل اصمٜمل قمنمي ،هؾ ٛمٙمـ أن ٘م٤مل :إهن٤م ُم١موًم٦م؟!
ًم٘مهلل شم٘مهللم ُمـ اًملوا ٤مت ُم٤م ٓ ٘مٌؾ اًميد٠مو ؾ ،وشم٘مهللم شمٍم ح قمنمدات اًمٕمٚمدامء ُمدـ اًمِمدٞمٕم٦م سمي٘مل دل
اًميحل ػ ،ومٙمٞمػ ٛمٙمـ أن ٘م٤مل :إهن٤م سمٕمهلل ذًمؽ ُم١موًم٦م.
إن هذه اعمقاىمػ اًمً٤مسم٘م٦م همػم ضم٤مدة ذم اًمٌح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م ،ومٝم٥م أٟمؽ اؾميٓمٕم٧م أن شم١مول هذه
اًملوا ٤مت ،ومامذا شمّمٜمع سم٠مىمقال (ُ )%31مـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم؟!
وهؾ مجٞمع ه١مٓء ل ٗمٝمٛمقا ُم٤م ومٝمٛم٧م أٟم٧م؟!
يمٞمػ ل ٗمٝمٛمقا ذًمؽ وهؿ ىم٤مدة اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل؟!
وم٢مذا ل ٗمٝمٛمقا ذًمؽ ومٙمٞمػ قصمؼ هبؿ سمٕمهلل ذًمؽ ومٞمام قردوٟمف ُمـ ُمً٤ماؾ اًمهلل ـ؟!
إن احل٘مٞم٘م٦م أهنؿ إن ل ٗمٝمٛمقا وم

قصمؼ هبؿ؛ ٕن اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ أًمػ روا ٦م قمغم ظم ف احل٘مٞم٘م٦م

ٗم٘مهلل اًمري٘م٦م هبؿ ،وإن ومٝمٛمقه٤م وىمٌٚمقه٤م وهل شمّم٤مدم يم م ا  ومٝمذا ٗم٘مهلل اًمري٘م٦م ومٞمٝمؿ ،هذا عمـ يم٤من
ضم٤مد ًا ذم اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م ،وأُم٤م اعمًيٛمًٙمقن سمام خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م حم٤مومٔم٦م قمغم اعمقروث وًمق يم٤من
سم٤مـم ً ومٝم١مٓء ظم٤مهون ،وهبذا يٌلم أن اًمي٠مو ؾ هلذه اًملوا ٤مت ضب ُمـ اًمٕمٌ٨م.
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املطمب السابع
أثس دعٕ ٝالتخسٖف عم ٜالطاٟفٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض أقٕاه الطاٟفــ:ٛ

ًم٘مهلل شمًٌٌ٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م وُم٤م ٟمي٩م قمٜمٝم٤م ُمـ قم٘م٤ماهلل و٤مًم٦م ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل إمم إمه٤مل

اًم٘ملهن وقمهللم اًمٕمٜم٤م ٦م سمف ،وهذا أُمل ـمٌٞمٕمل.
وم٤مًمذي ٕمي٘مهلل أن اًم٘ملهن ىمهلل شمٕملض ًمٚميحل ػ يمٞمػ ٛمٞمؾ ىمٚمٌف إًمٞمف ًمٞمحٗمٔمف أو هللرؾمف؟!
وهذا ُم٤م اقمؽمف سمف اعمٕم٤مسون واًمذ ـ ل هللون اؾميهللراك ذًمؽ اخلٚمؾ وًمٙمـ أٟمك هلؿ ذًمؽ؟!
) يؼقل افدـتقر افشقعل (جعػر افبوؿري) ( ):
« ُمـ اًمهللقم٤ماؿ إؾم٤مؾمٞم٦م اًميل ل شمٚمؼ آهيامم اعمٜمًجؿ ُمع طمجٛمٝم٤م وأمهٞميٝم٤م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م هق
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وُم٤م يٕمٚمؼ سمف ُمـ قمٚمقم وُمٕم٤مرف وطم٘م٤ماؼ وأهار ،ومٝمق ٛمريؾ اًمري٘مؾ إيمؼم واعمٜمٌع
اًملاٞمز ًمٚمٙمٞم٤من ايؾم ُمل سمِمٙمؾ قم٤مم.
وًمٙمـ اعم طمظ هق قمهللم اًميقضمف اعمٓمٚمقب ًمٕمٚمقم هذا اًمٙمي٤مب اًمنم ػ ،وقمهللم ُمٜمحف اعم٘م٤مم
اعمٜم٤مؾم٥م ذم وٛمـ آهيامُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤ماٛم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمؾ وإٟمف ل هللظمؾ ذم وٛمـ اعمٜم٤مه٩م
اًميل ٕميٛمهلله٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمهلل ٜمٞم٦م ـمٞمٚم٦م ُمهللة دراؾميف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وٓ خييؼم ذم أي ُملطمٚم٦م ُمـ ُملاطمؾ
ؾمٜمٞمف اًمٕمٚمٛمل سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م وٓ سم٤مًمٙمريػم.
ومٞمٛمٙمـ هبذا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمهلل ٜمٞم٦م ذم هذا اًمٙمٞم٤من أن لشم٘مل ذم ُملاشم٥م اًمٕمٚمؿ ،و ّمؾ إمم أىمَم
هم٤م ٤مشمف وهق (درضم٦م آضميٝم٤مد) ُمـ دون أن ٙمقن ىمهلل شمٕملف قمغم قمٚمقم اًم٘ملهن وأهاره أو اهيؿ سمف وًمق
قمغم ُمًيقى اًمي وة وطمًـ إداء!!.
هذا إُمل احلً٤مس أدى إمم سملوز ُمِمٙم ت ُمًيٕمّمٞم٦م وىمّمقر طم٘مٞم٘مل ذم واىمع احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ٓ ٘مٌؾ اًميِمٙمٞمؽ وايٟمٙم٤مرش( ).
ويؼقل أيضوً ظـ افسبى دم وجقد مػرسيـ رؽؿ ظدم تؾؼقفؿ ذفؽ دم ايقزات:

( ) هق ضمٕمٗمل حمٛمهلل قمكم اًمٌ٤مىملي ،وًمدهلل قمد٤مم ( 391م)٘ ،مدٞمؿ طم٤مًمٞمد ً٤م ذم اؾمدؽماًمٞم٤مً ،مدف يميد٤مب :صد ة اًمدؽماو ح ،رؾمد٤مًم٦م
ُم٤مضمًدديػم طمقزو دد٦م ( 111م) ،ويميدد٤مب :اًمٜم٘مٌدد٤مء ايصمٜمدد٤م قمنم د ظمٚمٗمدد٤مء اًملؾمددقل حمٛمددهلل ،رؾمدد٤مًم٦م ديميددقراه طمقزو دد٦م
(1111م).
( )1صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص.) 13 :
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«وأُمدد٤م اًمٕمٚمددامء اًمددذ ـ سمددلزوا ذم جمدد٤مل اًميٗمًددػم ُمددـ هددذا اًمٙمٞمدد٤من (أي :احلددقزات) وقمددغم رأؾمددٝمؿ
اًمٕم ُم٦م :حمٛمهلل طمًلم اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٞمزان وم٘مهلل اقميٛمهللوا قمغم ىمهللراهتؿ وُمقاهٌٝمؿ اخل٤مص٦م
واسميٕمهللوا سم٠مٟمٗمًٝمؿ قمـ اعمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٠مًمقوم٦م ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشمٗملهمقا إمم آهيامم سمد٤مًم٘ملهن اًمٙمدل ؿ
وقمٚمقُمف وآؿميٖم٤مل سم٠مُمل اًميٗمًػمش( ).
ويؼقل أيضوً« :ويم٤من رسمام ٕم٤مب قمغم سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمريؾ هذا اًميقضمف واًميخّمص (أي :ذم اًم٘ملهن
وقمٚمقُمف) اًمذي ٜم٠مى سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمقم اًمهلل ٜمٞم٦م قمـ قمٚمؿ إصقل و ٘مؽمب سمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٙمي٤مب ا وٓ
ٕميؼم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٓم ب ُمـ ذوي اًمري٘مؾ واًمقزن اًمٕمٚمٛمل اعمٕميهلل سمف ذم هذه إوؾم٤مطش( ).
 )2يؼقل آيي ار اخلومـئل( ) ادرصد إظذ فؾدوفي اإليراكقي حوفقوً:
« مم٤م ١مؾمػ ًمف أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م سمهللء اًمهللراؾم٦م وُمقاصٚميٜم٤م هل٤م إمم طملم اؾمي م إضم٤مزة آضميٝم٤مد ُمـ دون
أن ٟملاضمع اًم٘ملهن وًمق ُملة واطمهللة! عم٤مذا هٙمذا؟ ٕن دروؾمٜم٤م ٓ شمٕميٛمهلل قمغم اًم٘ملهنش.
ويؼقل أيضوً « :إن آٟمزواء قمـ اًم٘ملهن اًمذي طمّمؾ ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وقمهللم اؾميئٜم٤مؾمٜم٤م سمف،
أدى إمم إجي٤مد ُمِمٙم ت يمريػمة ذم احل٤مض ،وؾمٞم١مدي إمم إجي٤مد ُمِمٙم ت ذم اعمًي٘مٌؾ ...وإن هذا افبعد
ظـ افؼرآن يمدي إػ وؿقظـو دم ؿك افـظرش( ).
ويؼقل أيضوً« :إذا مو أراد صخص ـسى أي مؼوم ظؾؿل دم ايقزة افعؾؿقي ـون ظؾقف أن ٓ يػرس
افؼرآن حتك ٓ يتفؿ بوجلفؾ ،طمٞم٨م يم٤من ٜمٔمل إمم اًمٕم٤مل اعمٗمن اًمذي ًيٗمٞمهلل اًمٜم٤مس ُمـ شمٗمًػمه قمغم أٟمف
ضم٤مهؾ وٓ وزن ًمف قمٚمٛمٞم ً٤مً ،مذا ْمٓمل إمم شملك درؾمف ،أٓ شمٕميؼمون ذًمؽ وم٤مضمٕم٦م؟!ش( ).
ويؼقل أيضوً:

( ) صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص:

).

( )1صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م (ص.) 1:

( )9هق ه ٦م ا قمكم ضمقاد احلًدٞمٜمل اخلد٤مُمٜمئل ،وًمدهلل قمد٤مم  393م ذم ُمهلل ٜمد٦م ُمِمدٝمهللِ ،
ىمدهللم إمم ُمهلل ٜمد٦م ىمدؿ ودظمدؾ طمقزهتد٤م
ُ
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ييمامل دراؾميف اًمهلل ٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف وإصقل ُمـ ظمد ل طمْمدقره دروس اًمؼموضمدلدي واخلٛمٞمٜمدل وهىمد٤م
ُملشم٣م احل٤مالي ،أصدٌح ذم قمد٤مم  31م صم٤مًمد٨م رادٞمس ًمٚمجٛمٝمقر د٦م اي لاٟمٞمد٦م وذًمدؽ سمٕمدهلل ُمّمد٤مدىم٦م اخلٛمٞمٜمدل قمدغم
ُملؾمقم شمٜمّمٞمٌف ،وأقمٞمهلل اٟميخ٤مسمف ًمٗمؽمة را٤مؾمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمـ  319م –  313م.
(ٟ )1مٗمس اعملضمع (ص.) 1:
( )9صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة (ص.) 1:
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«ىمهلل شملد ذم اًمٗم٘مف سمٕمض أ ٤مت اًم٘ملهٟمٞم٦م وًمٙمـ ٓ شمهللرس وٓ شمٌح٨م سمِمٙمؾ ُمًيٗمٞمض يمام جيلي
ذم اًملوا ٤متش( ).
 )3ويؼقل آيي ار حمؿد حسغ ؾضؾ ار( ):
«وم٘مهلل ٟمٗم٤مضم٠م سم٠من احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمجػ أو ذم ىمؿ أو ذم همػممه٤م ٓ متيٚمؽ ُمٜمٝمج ً٤م دراؾمٞم ً٤م
ًمٚم٘ملهنش( ).
 )4ويؼقل افعالمي مرته مطفري( ):
«قمجٌ ً٤م! إن اجلٞمؾ ا ًم٘مهلل ؿ ٟمٗمًف ىمهلل هجل اًم٘ملهن وشمليمف ،صمؿ ٕمي٥م قمغم اجلٞمؾ اجلهلل هلل ًمٕمهللم ُمٕملوميف
سم٤مًم٘ملهن ،إكـو كحـ افذيـ هجركو افؼرآن ،وكـتظر مـ اجلقؾ اجلديد أن يؾتصؼ بف ،وًمًقف أصمٌ٧م ًمٙمؿ
يمٞمػ أن اًم٘ملهن ُمٝمجقر سمٞمٜمٜم٤م.
إذا يم٤من ؿمخص ُم٤م قمٚمٞم ًام سم٤مًم٘ملهن ،أي :إذا يم٤من ىمهلل شمهللسمل ذم اًم٘ملهن يمريػم ًا ،ودرس اًميٗمًػم درؾم ً٤م
قمٛمٞم٘م ً٤م ،ومٙمؿ شملاه ٙمقن حمؽمُم ً٤م سمٞمٜمٜم٤م؟ ٓ رء .أُم٤م إذا يم٤من هذا اًمِمخص ىمهلل ىملأ «يمٗم٤م ٦مش اعم يم٤مفمؿ
اخللاؾم٤مين ،وم٢مٟمف ٙمقن حمؽمُم ً٤م وذا ؿمخّمٞم٦م ُملُمقىم٦م ،وهٙمذا شملون أن اًم٘ملهن ُمٝمجقر سمٞمٜمٜم٤م ،وإن
إقملاوٜم٤م قمـ هذا اًم٘ملهن هق اًمًٌ٥م ذم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ سم ء وشمٕم٤مؾم٦م ،إٟمٜم٤م أ ْم ً٤م ُمـ اًمذ ـ شمِمٛمٚمٝمؿ
ؿمٙمقى اًمٜمٌل (ص) إمم رسمف :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ [اًمٗملىم٤من.]91:
ىمٌؾ ؿمٝمل شمنمف أطمهلل رضم٤مًمٜم٤م اًمٗمْم ء سمز ٤مرة اًمٕميٌ٤مت اعم٘مهللؾم٦م ،وقمٜمهلل رضمققمف ىم٤مل :إٟمف شمنمف
سمز ٤مرة ه ٦م ا اخلقال طمٗمٔمف ا  ،وؾم٠مًمف :عم٤مذا شمليم٧م درس اًميٗمًػم اًمذي يمٜم٧م شمهللرؾمف ذم اًمً٤مسمؼ؟
وم٠مضم٤مب :إن هٜم٤مك ُمقاٟمع وُمِمٙم ت ذم شمهللر س اًميٗمًػم!
٘مقل :وم٘مٚم٧م ًمف :إن اًمٕم ُم٦م اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال ُمًيٛمل ذم دروؾمف اًميٗمًػم ٦م ذم ىمؿ.
وم٘م٤مل :إن اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال ْمحل سمٜمٗمًف .أي :أن اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال ىمهلل وحك سمِمخّمٞميف آضميامقمٞم٦م .وىمهلل
صح ذًمؽ.
( ) صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة (ص.) 1:
( )1حمٛمهلل طمًلم ومْمؾ ا وًمهلل ذم اًمٜمجػ ( 991هد) ُمـ ُملاضمع اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ ُم٘مٞمؿ طم٤مًمٞم ً٤م ذم ًمٌٜم٤من.
( )9صمقاسم٧م وُميٖمػمات احلقزة (ص:

).

( )1هق ُملشم٣م ُمٓمٝملي سمـ حمٛمهلل طمًلم ،وًمهلل ؾمٜم٦م ( 991هد) ،واهميٞمؾ ؾمٜم٦م ( 933هد)ُ ،مـ شمّمد٤مٟمٞمٗمف :اًمدهللواومع ٟمحدق
اعم٤مد ٦م ،ذم رطم٤مب هن٩م اًمٌ هم٦م ،ايٟمً٤من واًم٘مْم٤مء واًم٘مهللر .اٟمٔملُ :مًيهللرك أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( .)191/
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إٟمف ًمٕمجٞم٥م أن ٘ميض اُملؤ قمٛمله ذم أهؿ ضم٤مٟم٥م د ٜمل ،يميٗمًػم اًم٘ملهن صمؿ ٙمقن قملو٦م ًمٚمٙمريػم
ُمـ اعمّم٤مقم٥م واعمِم٤ميمؾ ،ذم رزىمف ،ذم طمٞم٤مشمف ،ذم ؿمخّمٞميف ،ذم اطمؽماُمف ،وذم يمؾ رء هظملً .مٙمٜمف ًمق
سف قمٛمله ذم شم٠مًمٞمػ يمي٤مب ُمريؾ اًمٙمٗم٤م ٦م ًمٜم٤مل يمؾ رء ،شمٙمقن اًمٜميٞمج٦م أن هٜم٤مك هٓوم٤مً ُمـ اًمذ ـ
ٕملومقن اًمٙمٗم٤م ٦م ُمٕملوم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م ،أي :أهنؿ ٕملومقن اًمٙمٗم٤م ٦م واًملد قمٚمٞمف ،ورد اًملد قمٚمٞمف ،واًملد قمغم
اًملد قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ٓ ٟمجهلل ؿمخّملم اصمٜملم ٕملوم٤من اًم٘ملهن ُمٕملوم٦م صحٞمح٦م ،قمٜمهللُم٤م شمً٠مل أطمهلل ًا قمـ شمٗمًػم
ه ٦م ىملهٟمٞم٦م٘ ،مقل ًمؽ :جي٥م اًملضمقع إمم اًميٗم٤مؾمػمش( )!!
 )5ويؼقل افشقخ حمؿد جقاد مغـقي دم بقون حؼقؼي هذا افتـود واإلمهول:
«وىمهلل طملوم٧م إهااٞمؾ سمٕمض أ ٤مت ُمريؾ:
ﭹﭺﭻﭼ

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ

[هل قمٛملان ]19:وم٠مصٌح٧م( :وُمـ ٌيغ همػم ايؾم م د ٜم ً٤م ٘مٌؾ ُمٜمف).

وىمهلل اهيز إزهل هلذا اًمٜمٌ٠م ،ووىمػ ُمقىمٗم ً٤م طم٤مزُم ً٤م وُمنموم ً٤م ،وم٠مرؾمؾ اًمقومقد إمم إىمٓم٤مر أؾمٞمق ٦م
وإومل ٘مٞم٦م ،ومجع اًمٜمًل اعمحلوم٦م وأطملىمٝم٤م.
صمؿ ـمٌع اعمج ٚمس ايؾم ُمل إقمغم ذم اًم٘م٤مهلة أيمريل ُمـ أرسمٕم٦م ُم لم ٟمًخ٦م ُمـ اعمّمحػ...
ووزقمٝم٤م سم٤معمج٤من ،أُم٤م اًمٜمجػ ويملسم ء وىمؿ وظملاؾم٤من ومٚمؿ شمٌهللر ُمـ أطمهللمه٤م أ ٦م سم٤مدرة ،طميك يم٠من ؿمٞمئ ً٤م
ل ٙمـ ،أو يم٠من إُمل ٓ ٕمٜمٞمٝم٤م ...وصح ومٞمف ىمقل اًم٘م٤ماؾ:
ؾنن ــً ٓ تدري ؾتؾؽ مصقبي

وإن ــً تدري ؾودصقبي أظظؿش

( )

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜأثس دعٕ ٝالتخسٖف عم ٜالطاٟف:ٛ

ًم٘مهلل يم٤من ًمٚملوا ٤مت اًمقاردة ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م هصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م قمغم ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.

وأقمٔمؿ شمٚمؽ أصم٤مر هق شمّمهلل ٘مٝم٤م صمؿ اقمي٘م٤مد طمهللوث اًميحل ػ ذم يمي٤مب ا ؛ طمٞم٨م صهللق
شمٚمؽ اًملوا ٤مت ٟمحق ( )%31شم٘مل ٌ ً٤م ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م إمم أواظمل اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م اهلجلي سمِمٝم٤مدة اًمٜمقري
اًمٓمؼمد سمٕمهلل ىمٞم٤مُمف سم٤مؾمي٘ملاء ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م وُمّمٜمٗم٤مهت٤م ،صمؿ فمٝمل سمٕمهلل ذًمؽ أصمل شمٚمؽ اًملوا ٤مت ذم
قمٜم٤م ٦م اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ طمٞم٨م ل ٚمؼ ُمـ آهيامم ًمهللهيؿ ُم٤م ًم٘مٞم٧م اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم هل اًمٌٞم٧م،
وذًمؽ سمِمٝم٤مدة قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ.

( ) إطمٞم٤مء اًمٗمٙمل اًمهلل ٜمل (ص.)91:
( )1يمي٤مب ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك  -وٛمـ جمٛمققم٦م اعم٘م٤مٓت ًمٚمِمٞمل اًمِمٞمٕمل اعمٕملوف :حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م (ص.)1 9:
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وهذا ظمٚمؾ يم٤من ٜمٌٖمل أن هللومع قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م إمم اًمٌح٨م ذم ضمذور اعمً٠مًم٦م ٓ ذم أقملاوٝم٤م.
وؾقام يع كؼػ مع هذه افظوهرة افسؾبقي دم ظـويي افشقعي بوفؼرآن افؽريؿ:
أوًٓ :هذه اًمٔم٤مهلة شم١ميمهلل أن اًمِمٞمٕم٦م صهللىم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًم٘م٤ماٚم٦م سميحل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
وٟم٘مّم٤مٟمف مم٤م أوٕمػ قم ىميٝمؿ سمٙمي٤مب ا  ،وإٓ عم٤مذا أمهٚم٧م اًمِمٞمٕم٦م دراؾم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمٌح٨م
ومٞمف يمام هق احل٤مل قمٜمهلل اًمًٜم٦م.
وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م ىمهلل قمٜمقا سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمٜمذ ُمقت اًمٜمٌل ^ ومحٗمٔمقه ومجٕمقه ذم ُمّمحػ واطمهلل
وفمٝمل طمٗم٤مظ ىملهن ذم يمؾ ضمٞمؾ ُمـ أضمٞم٤مل إُم٦م.
صمؿ قمٜمقا سمهللراؾميف وشمٗمًػمه ومٔمٝملت اعمقؾمققم٤مت اًم٘ملهٟمٞم٦م ذم ؿميك قمٚمقم اًم٘ملهن وُمّمٜمٗم٤مت قمٚمقم
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ شمِميٝمل هبذه اًمٕمٜم٤م ٦م.
ومٚمامذا متٞمزت اًمًٜم٦م قمـ اًمِمٞمٕم٦م هبذه اًمٕمٜم٤م ٦م؟!
اًمًٌ٥م أهنؿ ٕمي٘مهللون أن يمي٤مب ا  حمٗمقظ سمحٗمظ ا ؾمٌح٤مٟمف ًمف ،وأٟمف أٟمزل ًمٞمٗمٝمؿ و يٌع
سمخ ف اًمِمٞمٕم٦م اًمذ ـ أ َّصملت ومٞمٝمؿ شمٚمؽ اًملوا ٤مت إمم ضم٤مٟم٥م اقمي٘م٤مدهؿ أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٓ ٗمٝمٛمف إٓ
إاٛم٦م ،وأن همػمهؿ ًمٞمس ُمٕمٜمٞم ً٤م سمٗمٝمٛمف ودراؾميف.
ثوكقوً :مع افدـتقر جعػر افبوؿري:
٘ملر اًمهلليميقر اًمٌ٤مىملي أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ل ٚمؼ ُمـ قمٚمامء احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًميل يٚم٘مك ومٞمٝم٤م
ـم ب اًمٕمٚمؿ اًمهلل ٜمل ذم اعمجيٛمع اًمِمٞمٕمل ُم٤م ًيح٘مف ُمـ اًمٕمٜم٤م ٦م اًم ا٘م٦م سمف ،وهذه ؿمٝم٤مدة ُمـ أطمهلل
اعمٓمٚمٕملم قمغم ُمٜم٤مه٩م اًمهللراؾم٦م ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م .ومٙمٞمػ ٤م شملى يٙمقن ًمهللى اًمٓم٤مًم٥م اًمِمٞمٕمل احلس
اًمهلل ٜمل اًمّم٤مذم اًمذي يٚم٘مك ُمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
إن إسمٕم٤مد اًمِمٞمٕم٦م قمـ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٛمريؾ قم ُم٦م اؾميٗمٝم٤مم؟! إذ يمٞمػ ٜمِم٠م اًمٓم٤مًم٥م وٓ يٕمٚمؿ
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ هللرؾمف صمؿ ٙمقن قم٤معم ً٤م وُملضمٕم ً٤م د ٜمٞم ً٤م؟!
و ٘ملر اًمٌ٤مىملي أن ُمـ سملز ذم اًميٗمًػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م إٟمام اقميٛمهلل قمغم ضمٝمهلله اًمِمخيص وًمٞمس صمٛملة
ًمهللراؾميف ذم اعم١مؾمً٤مت اًمهلل ٜمٞم٦م!!
وأظمػم ًا٘ :ملر اًمٌ٤مىملي أن ُمـ يجف ًمهللراؾم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وقمٚمقُمف شمٜمدزل ىمٞمٛميف ُمـ أقملم
اًمِمٞمٕم٦م!!
أًمٞمس هذا ١ميمهلل أن هٜم٤مك ُم١ماُملة ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ د ـ ا احلؼ اًمذي ٕميٛمهلل أوٓ ً قمغم يمي٤مب
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ا .
ثوفثوً :مع اخلومئـل ادرصد إظذ فؾدوفي اإليراكقي:
صمؿ شم٠ميت اًمِمٝم٤مدة اًمٙمؼمى ُمـ اعملؿمهلل اًمهلل ٜمل إيمؼم ًمٚمهللوًم٦م اي لاٟمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،ومٞم٘مقل :إن اًمٓم٤مًم٥م
ّمؾ إمم درضم٦م آضميٝم٤مد ول ٘ملأ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ ُملة واطمهللة؟!
٤م هل٤م ُمـ ومْمٞمح٦م! شمٙمِمػ قمـ ـملف اعم١ماُملة قمغم يمي٤مب ا  واًميل ذه٥م وحٞميٝم٤م أشمٌ٤مع هذه
اًمٓم٤ماٗم٦م.
إن اًم٘مقم ًمق ىملأوا يمي٤مب ا  وومٝمٛمقه ًمٙم٤من احل٤مل همػم احل٤مل ،وًمٙمـ إسمٕم٤مد اًمٜم٤مس قمـ اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ أدى إ مم شمٕمٛمٞمؼ اخللاوم٤مت ذم ىمٚمقب يمريػم ُمٜمٝمؿ سمًٌ٥م اقميامدهؿ قمغم اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.
صمؿ ٜميٝمل اعملؿمهلل اًمهلل ٜمل ًمٚمِمٞمٕم٦م إمم أن اًمِمخص اًمذي ل هلل ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٕمٚمٞمف أن ٌيٕمهلل قمـ
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ هللرؾمف وٓ ٗمٝمٛمف وإٓ اهتؿ سم٤مجلٝمؾ!! ٤م هل٤م ُمـ ُم٠مؾم٤مة ٕمٞمِمٝم٤م أسمٜم٤مء اًمٓم٤ماٗم٦م شمًٌٌ٧م
ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.
رابعوً :مع ادرجع افديـل حمؿد حسغ ؾضؾ ار:
صمؿ ٠ميت ومْمؾ ا ًمٞم١ميمهلل ٟمٗمس شمٚمؽ اًمِمٝم٤مدات وآقمؽماوم٤مت ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م سم٠من اعم١مؾمً٤مت
اًمهلل ٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م «احلقزاتش ًمٞمس ًمهللهي٤م ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ًميهللر س يمي٤مب ا ُ ،مع أهن٤م ُم١مؾمً٦م د ٜمٞم٦م
شمهللرس ايؾم م.
خومسوً :مع مرته مطفري:
وشم٠ميت يمٚمٛم٦م ُملشم٣م ًميجٛمع يمؾ اعمٕم٤مين اًمً٤مسم٘م٦م وشمْمٞمػ أن إمه٤مل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ًمٞمس ضمهلل هلل ًا سمؾ
هق ىمهلل ؿ ذم اًمٓم٤ماٗم٦م يقارصمقٟمف ضمٞم ً سمٕمهلل ضمٞمؾ ،واجلقؾ اجلديد بسبى اكػتوحف ظذ أهؾ افسـي ـام اكػتح
أوائؾ إاقفقغ ظذ ظؾقم أهؾ افسـي ،بدأ يعقد افـظر دم مقؿػف مـ افؼرآن افؽريؿ ،وٟمحـ ٟميٛمٜمك أن
حيهللث هلؿ هذا آؾميٞم٘م٤مظ ٟم٘مٚم٦م ضمهلل هللة ومٞمهللرس اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ دراؾم٦م صحٞمح٦م سمٕمٞمهلل ًا قمـ اًملوا ٤مت
اًميل أومًهللت دٓٓشمف وأٟم٘مّم٧م قمٔمٛميف.
وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ أٟمزًمف ا  ظمٓم٤مسم ً٤م ًمٚمٌنم ٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وقملض ومٞمف شم٤مر ل اًمٌنم ٦م اًمهلل ٜمل
إمم وىم٧م ٟمزوًمف ،يمام حتهللث قمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمهلل ٜمٞم٦م واعمً٤ماؾ اًمٕم٘مهلل ٦م ،صمؿ أشم٧م اًملوا ٤مت ًميٗمًهلل هذا
اخلٓم٤مب سمجٕمٚمف يمي٤مسم ً٤م ؿمٞمٕمٞم ً٤م ،ومٝمؾ ٟمؽمىم٥م أن شملاضمع اًمٓم٤ماٗم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ُملاضمٕم٦م ضمهلل هللة؟!
شودشوً :مع جقاد مغـقي:
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وأظمػم ًا ٠ميت شم٠مؾمػ ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م قمغم شمٖم٤مومؾ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م قمام طمهللث ُمـ اقميهللاء قمغم يمي٤مب ا 
ُمـ إهااٞمؾ سمحذف يمٚمٛم٦م ُمٜمف اهيز ًمف إزهل اًمًٜمل وأرؾمؾ اًمقومقد جلٛمع ٟمًل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
اعمحلوم٦م وطملىمٝم٤م وـمٌع ُم لم اًمٜمًل سمهلل ً قمـ شمٚمؽ اًمٜمًل اعمحلوم٦م سمٞمٜمام ل شميحلك اعم١مؾمً٤مت اًمهلل ٜمٞم٦م
اًمِمٞمٕمٞم٦م؟!
هقن قمٚمٞمؽ وم٘مهلل اقميهللُ ي قمغم يمي٤مب ا  ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،ول
وٟم٘مقل ًمٚمِمٞمل ضمقادّ :
شميحلك اعم١مؾمً٤مت اًمهلل ٜمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،ومٚمٞمس ذًمؽ اعمقىمػ ضمهلل هلل ًا ٤م ؿمٞمل ضمقاد ،وم٢من يم٤من هٜم٤مك همػم ٌة
ومٚميٌهللأ ُمـ اًمهللاظمؾ.
ومٚمق أٟمٙمل اًمِمٞمٕم٦م قمغم إهااٞمؾ ًم٘م٤مًم٧م هلؿ إهااٞمؾً :مٞمس هذا ُمـ ؿم٠مٟمٙمؿ ،وم٢من يميٌٙمؿ ممٚمقءة
سمي٘مل ل اًمٜم٘مص ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،وم٢مذا أٟم٘مّمٜم٤م «يمٚمٛم٦م واطمهللةش ومٛمّم٤مدريمؿ ىمهلل ؿمٝمهللت أن اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ اًمذي سم٠م هلل ٙمؿ أن ىمهلل «اٟمي٘مص ُمٜمف قمنمات سمؾ ُمئ٤مت اًمٙمٚمامتش ،إن ل ٙمـ ؾمقر ًا سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ومام
سم٤مًمٙمؿ شمٜمٙملون قمٚمٞمٜم٤م؟!
وإذا أرادت اًمٓم٤ماٗم٦م أن شمٕم٤مًم٩م اعمِمٙمٚم٦م ومٝمذا اًمٌح٨م ىمهلل قملض اعمِمٙمٚم٦م واًميل سمهللأت ىمٌؾ أًمػ
ؾمٜم٦م ،ومٚمػماضمع يمٞمػ ٟمِم٠م هذا اعمذه٥م سمٙم٤مُمٚمف؟
صمؿ ًميخْمع اًملوا ٤مت ًمٚمٜم٘مهلل وًميقزن سمٙمي٤مب ا  ٓ أن خيْمع يمي٤مب ا  هل٤م؛ إذ ًمٞمس ُمـ
اًمٕم٘مؾ إظمْم٤مع اًمٙمي٤مب اعمحٗمقظ سمحٗمظ ا ً مٖمػم اعمحٗمقظ ،وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ حمٗمقظ واًملوا ٤مت همػم
حمٗمقفم٦م.
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املبخح األٔه
الطعَ يف غخضْ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي

ادطؾى إول :اًمٓمٕمـ ذم ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٌل ^.
ادطؾى افثوين :اًمٓمٕمـ ذم همػمشمف ^.

ادطؾى افثوفٌ :دقمقى شملك اًمٜمٌل ^ إىم٤مُم٦م طمهللود ا .
ادطؾى افرابعٟ :مًٌ٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمي٘مٞم٦م إمم اًمٜمٌل ^.
ادطؾى اخلومس :دقمقى أٟمف ^ ؾمحل طميك وم٘مهلل ؾمٛمٕمف وسمٍمه.
ادطؾى افسودس :إذاك قمكم ُمٕمف ^ ذم ظمّم٤ماّمف.
ادطؾى افسوبع :شمٗمْمٞمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم اًمٜمٌل ^.
ادطؾى افثومـ :شمٗمْمٞمؾ أطمٗم٤مد اًمٜمٌل ^.
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املطمب األٔه
الطعَ يف غجاع ٛالٍ ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمً٥م اًم٘مٛمل إمم اًمٜمٌل (ص) :أٟمف يم٤من ِمدٙمق إمم قمدكم ُمد٤م ٚم٘مد٤مه ُمدـ اًمّمدٌٞم٤من ،وأن قمٚمٞمد ً٤م محد٤مه

ُمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل« :يم٤من سمٛمٙم٦م ،ول جين قمٚمٞمف أطمهلل عمقوع أيب ـم٤مًم٥م ،وأهملوا سمف اًمّمدٌٞم٤من ،ويمد٤من إذا ظمدلج
رؾمددقل ا ^ لُمقٟمددف سم٤محلجدد٤مرة واًمددؽماب ،ومِمددٙم٤م ذًمددؽ إمم قمددكم

 -ومدد٤مٟمٔمل إمم اًميٕمٌددػم اًمزددء

وايه٤مٟم٦م اًمٍمحي٦م ًمذًمؽ اًمٜمٌل إؿمٝمؿ ،سمٓمؾ إسمٓمد٤مل ،وومد٤مرس اًمٗملؾمد٤من ،وىم٤مادهلل اًمِمدجٕم٤من  -وم٘مد٤مل
قمكم :سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ٤م رؾمقل ا ! إذا ظملضمد٧م ومد٠مظملضمٜمل ُمٕمدؽ ،ومخدلج رؾمدقل ا ^ وُمٕمدف أُمدػم
اعم١مُمٜملم

 ،وميٕملض اًمّمٌٞم٤من ًملؾمقل ا ^ يمٕم٤مدهتؿ ،ومحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ أُمدػم اعمد١مُمٜملم

 ،ومٙمد٤من

٘مْمٛمٝمؿ ذم وضمقهٝمؿ وهٟم٤مومٝمؿ وهذاهنؿش( ).
 )1و ٘مقًمقن :إٟمف هق اًمذي وىمك رؾمقل ا

)3

قم اًمٖم٤مر( ).

وٟمً٥م اًمٓمقد إمم أيب ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ قمكم أٟمف ىمد٤مل( :طمد٩م رؾمدقل ا ^ ُمدـ اعمهلل ٜمد٦م وؿضد

بؾغ يقع افؼائع ؿقمف ؽر ايٍ وافقٓيي ،وم٠مشم٤مه ضمؼماٞمؾ

وم٘م٤مل ًمدف :د٤م حمٛمدهلل! إن ا ضمدؾ اؾمدٛمف

٘ملاؽ اًمً م و ٘مقل ًمؽ :إين ل أىمدٌض ٟمٌٞمد ً٤م ُمدـ أٟمٌٞمد٤مال وٓ رؾمدقًٓ ُمدـ رؾمدكم إٓ سمٕمدهلل إيمدامل د ٜمدل
وشم٠ميمٞمهلل طمجيل ،وؿد بؼل ظؾقؽ مـ ذاك ؾريضتون دو حتتوج أن تبؾغفام ؿقمؽ :ؾريضي ايضٍ ،وؾريضضي
افقٓيي واخلالؾي مـ بعدك ،ؾنين مل أخؾ أريض مـ حجي وفـ أخؾقفو أبد ًا ...وم٠مىمؿ د٤م حمٛمدهلل قمٚمٞمد ً٤م قمٚمد ًام
وظمذ قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞمٕم٦م وضمهللد قمٝمهللي وُمٞمري٤مىمل هلؿ اًمذي واصم٘ميٝمؿ قمٚمٞمف ،وم٢مين ىم٤مسمْمؽ إزم وُمًي٘مهللُمؽ قمكم.
ومخِمك رؾمدقل ا ^ ُمدـ ىمقُمدف وأهدؾ اًمٜمٗمد٤مق واًمِمد٘م٤مق أن يٗملىمدقا و لضمٕمدقا إمم ضم٤مهٚمٞمد٦م عمد٤م
قملف ُمـ قمهللاوهتؿ وعم٤م ٜمٓمقي قمٚمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ًمٕمكم ُمـ اًمٕمهللاوة واًمٌٖمْم٤مء ،وشلل جزئقؾ أن يسلل ربضف
افعصؿي مـ افـوس واكتظر أن يلتقف جزئقؾ بوفعصؿي مـ افـوس ظـ ار جؾ اشضؿف ،ومد٠مظمل ذًمدؽ إمم أن
سمٚمغ ُمًجهلل اخلٞمػ ،وم٠مشم٤مه ضمؼماٞمدؾ

ذم ُمًدجهلل اخلٞمدػ ومد٠مُمله سمد٠من ٕمٝمدهلل قمٝمدهلله و ٘مدٞمؿ قمٚمٞمد ً٤م قمٚمد ًام

( ) شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،) 1/واٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار ( ،)91/11أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( .)199/
(ٟ )1مقر اًمري٘مٚملم (.)1 3/1
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ًمٚمٜم٤مس هييهللون سمف ،ول ٠مشمف سم٤مًمٕمّمٛم٦م ُمـ ا ضمؾ ضم ًمف سم٤مًمذي أراد طميك سمٚمغ يملاع اًمٖمٛمٞمؿ  -سمدلم ُمٙمد٦م
واعمهلل ٜم٦م  -وم٠مشم٤مه ضمؼماٞمؾ وأُمله سم٤مًمذي أشم٤مه ومٞمف ُمـ ىمٌؾ ا ول ٠مشمف سم٤مًمٕمّمٛم٦م ،وم٘م٤مل :ضمؼماٞمؾ إين أظمِمدك
ىمقُمل أن ٙمذسمقين وٓ ٘مٌٚمقا ىمقزم ذم قمكم

[ؾسلل جزئقؾ ـام شضلل بـضزول آيضي افعصضؿي ؾضلخره

ذفؽ] وملطمؾ ومٚمام سمٚمغ همدهلل ل ظمدؿ ىمٌدؾ اجلحٗمد٦م سمري صمد٦م أُمٞمد٤مل أشمد٤مه ضمؼماٞمدؾ

قمدغم مخدس ؾمد٤مقم٤مت

ُمْم٧م ُمـ اًمٜمٝم٤مر بوفزجر وآكتفور وافعصؿي مـ افـوس ،وم٘م٤مل :د٤م حمٛمدهلل إن ا 

٘ملادؽ اًمًد م

و ٘مقل ًمؽ٤ « :م أهي٤م اًملؾمقل سمٚمغ ُم٤م أٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمؽ «ذم قمكمش وإن ل شمٗمٕمؾ ومدام سمٚمٖمد٧م رؾمد٤مًميف وا

ٕمّمٛمؽ ُمـ اًمٜم٤مسش ...صمؿ ذيمل يم ُم٤م يمريػم ًا( ).
املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜالسٔاٖات اليت تطعَ يف غجاع ٛالٍ ^:
افروايي إوػ:
 -اًمذي ٓ يج٤موز قمٛمله هٟمذاك

 )1تزظؿ هذه افروايي أن رشقل ار ^ ؿمٙمك إمم قمكم

سمْمع ؾمٜمقات ُ -مـ أـمٗم٤مل صٖم٤مر وأن قمٚمٞم ً٤م ًمِمج٤مقميف ىم٤مل( :سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ٤م رؾمقل ا ! إذا ظملضم٧م
وم٠مظملضمٜمل ُمٕمؽ) ومٚمؿ خيػ قمكم ُمٜمٝمؿ يمام ظم٤مف رؾمقل ا ^ ٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم رؾمقل ا
^!!
 )2ومٗمٕمؾ رؾمقل ا ^ ،ومٕمٜمهللُم٤م ظملج قمكم

اٟمٓمٚمؼ قمغم إـمٗم٤مل ( ٘مْمٛمٝمؿ ذم وضمقهٝمؿ

وهٟم٤مومٝمؿ وهذاهنؿ).
وشمل هلل اًملوا ٦م أن شمٌلم ؿمج٤مقم٦م قمكم

وًمق أؾم٤مءت إمم رؾمقل ا ^ وُم٤م يم٤من قمكم

ًمٞمحي٤مج إمم ُمريؾ هذا اًمٙمذب يصمٌ٤مت ؿمج٤مقميف.
وأُم٤م ؿمج٤مقم٦م رؾمقل ا ^ ومٝمل أؿمٝمل ُمـ أن حتي٤مج إمم اؾميهللٓل ،وم٘مهلل وىمػ ذم وضمف اًمهللٟمٞم٤م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م
^ وهق ٌٚمٖمٝم٤م د ـ ا  اًمذي ٌٓمؾ مجٞمع أد ٤مهنؿ ول يٝمٞم٥م ^ أو ؽمدد ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إٟمف ِمٙمق
ُمـ( :أـمٗم٤مل) وإٟمف حيي٤مج إمم ُمـ حيٛمٞمف ُمٜمٝمؿ ،وإٟمف ِمٙمق إمم هم م ل ٌٚمغ احلٚمؿ ًمٙمل حيٛمٞمف ُمٜمٝمؿ؟!
وُمـ ٟمامذج ؿمج٤مقميف ^ ُم٤م يم٤من جيلي ُمٜمف ذم احللوب طمٞم٨م يم٤من ^ داا ًام ذم اًمّمػ إول ذم
اعمٕم٤مرك يمام ؿمٝمهلل سمذًمؽ أصح٤مسمف

( ) آطميج٤مج ًمٚمٓمؼمد (.)11-91

وذم ُم٘مهللُميٝمؿ قمكم

.
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( :فؼد رأيتـو يقم بدر وكحـ كؾقذ برشقل ار ^ وهق أؿربـو مـ افعدو ،وـون مـ

ٍ
يقمئذ بلشوً)( ).
أصد افـوس
وىم٤مل قمكم أ ْم ً٤م( :يمٜم٤م إذا امحل اًمٌ٠مس وًم٘مل اًم٘مق ُم اًم٘مق َم اشم٘مٞمٜم٤م سملؾمقل ا ^ ،ومام ٙمقن ُمٜم٤م أطمهلل
أدٟمك ُمـ اًم٘مقم ُمٜمف)( ).
وىم٤مل اًمؼماء ( :يمٜم٤م وا إذا امحل اًمٌ٠مس ٟمي٘مل سمف وإن اًمِمج٤مع ُمٜم٤م ًمٚمذي حي٤مذي سمفٕ .مٜمل :اًمٜمٌل
^)( ).
ومٝمؾ ُمريؾ هذا حيي٤مج إمم هم م حيٛمٞمف ُمـ اًمٖمٚمامن.
 )9صمؿ ل ٕملف أسمهلل ًا أن اًمٜمٌل ^ شمٕملض ٕذى ُمـ اًمٖمٚمامن ذم ُمٙم٦م ،ومٚمؿ شملد ٓ روا ٦م صحٞمح٦م
وٓ روا ٦م وٕمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ ،وإٟمام طمهللث ذًمؽ ذم اًمٓم٤ماػ وٟم٘مؾ ذم اًمًػمة اًمٜمٌق ٦م ،وأُم٤م ذم ُمٙم٦م ومٚمؿ
ُ ٜم٘مؾ ُمٓمٚم٘م ً٤م وًمق ُوضمهلل ًمٜمُ٘مؾ ،وهذا ٙمذب هذه اًمهللقمقى ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م.
افروايي افثوكقي :أن ظؾقوً

هق افذي وؿك رشقل ار ^ دم افغور؟!!

وٓ ٟمهللري يمٞمػ ٘مل قمكم

اًمٜمٌل ذم اًمٖم٤مر ول ٙمـ ُمٕمف؟!

ومٚمؿ ٙمـ ُمع اًمٜمٌل ^ ذم اًمٖم٤مر إٓ أسمق سمٙمل

 ،وىمهلل ظمٚمػ اًمٜمٌل ^ قمٚمٞم ً٤م ذم ُمٙم٦م ،ومٙمٞمػ إذ ًا

٘مٞمف وهق ًمٞمس ُمٕمف؟!
صمؿ ٘مٞمف مم٤مذا؟!
ل حيهللث رء ذم اًمٖم٤مر ٘مٞمف ُمٜمفً ،مٙمـ هٙمذا اًمٙمذب
قمكم

طمؼ اًم٘مقم ُمـ يمؾ ُمٙمد٤من ًمٞمٔمٝمدل ؿمدج٤مقم٦م

وىمقشمف اخل٤مرىم٦م طميك ًمق أؾم٤مء إمم رؾمقل ا ^!!
وم٘مهلل شملايمؿ اًمٙمذب ًمٞمّمٜمع ُمـ قمكم أؾمٓمقرة ل خيٚمؼ ُمريٚمٝم٤م طميك رؾمقل ا ^ ،ل ٙمـ يمذًمؽ.
وأُم٤م قمكم

ومٝمق سمنم يمٖمػمه ُمدـ اًمٌنمد ،ىمهللرشمدف حمدهللودة ،وـم٤مىميدف حمدهللودة ،وىمدهلل أؾمد٤مءوا إًمٞمدف

هبددذا اًمٙمددذب؛ ول ٙمددـ ذم طم٤مضمدد٦م إمم أن قصددػ سمددام ًمددٞمس ومٞمددف ًملومددع ُمٙم٤مٟميددف ،ومٛمٙم٤مٟميددف
( ) اعمًٜمهلل ( )1 /1ح (ُ ،)991مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ( )119/9ح ( )919/1طُ .مٙميٌ٦م دار اًملؿمهلل.
وُمـ يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م :سمح٤مر إٟمقار ( ،)191/ 9إظم ق احلًٞمٜمٞم٦م (ص.) 13
(ُ )1مًٜمهلل أمحهلل ( )191/1ح (.) 911
وُمـ يمي٥م اًمِمٞمٕم٦مُ :مٙم٤مرم إظم ق ًمٚمٓمؼمد (صُ ،) 1مٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ( .)111/
( )9صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 91/9ح (.)19 9
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ُملومققم٦م سمهللون هذا اًمٙمذب.
وًمٕمٚمف ُمـ اًمٓملااػ أن ٟمقرد هذه اًملوا ٦م اًميل ووٕمٝم٤م اًمٙمدذاسمقن ُمدع هٓف ُمريٚمٝمد٤م ًمٙمدل ّمدٜمٕمقا
ُمـ قمكم شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م اخلٞم٤مًمٞم٦م اًميل ل شمٕملومٝم٤م اًمٌنم ٦م:
٘مقل كعؿي ار بـ ظبد ار ايسقـل اجلزائري اًمِمٞمٕمل (ت1112:هض)( :روى اًمؼمد ذم يمي٤مسمف عمّد٤م
وصػ وىمٕم٦م ظمٞمؼم «وإن اًمٗميح ومٞمٝم٤م يم٤من قمدغم دهلل قمدكم (ع) وإن ضمؼم دؾ (ع) ضمد٤مء إمم رؾمدقل ا (^)
ُمًيٌنم ًا سمٕمهلل ىميؾ ُملطم٥م ،ومً٠مًمف اًمٜمٌل (^) قمدـ اؾميٌِمد٤مره ،وم٘مد٤مل :د٤م رؾمدقل ا ! إن قمٚمٞمد ً٤م عمد٤م رومدع
اًمًٞمػ ًمٞميب سمدف ُملطمٌد ً٤م أُمدل ا ؾمدٌح٤مٟمف إهاومٞمدؾ وُمٞمٙم٤ماٞمدؾ أن ٘مٌْمد٤م قمْمدهلله ذم اهلدقاء طميدك ٓ
يب سمٙمؾ ىمقشمف وُمع هذا ىمًٛمف ٟمّمٗملم ،ويمذا ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ احلهلل دهلل ويمدذا وملؾمدف ووصدؾ اًمًدٞمػ إمم
ـمٌ٘مدد٤مت إرض ،وم٘مدد٤مل زم ا ؾمددٌح٤مٟمف :دد٤م ضمؼماٞمددؾ! سمدد٤مدر إمم حتدد٧م إرض وامـضضع شضضقػ ظضضع ظضضـ
افقاقل إػ ثقر إرض حتضك ٓ تـؼؾضى إرض ،ومٛمْمدٞم٧م وم٠مُمًدٙميف ومٙمد٤من قمدغم ضمٜمد٤مطمل أصم٘مدؾ ُمدـ
ُمهللااـ ىمقم ًمقط وهل ؾمٌع ُمهللااـ ىمٚمٕميٝم٤م ُمـ إرض اًمً٤مسمٕم٦م ورومٕميٝم٤م ومقق ر ِم٦م واطمهللة ُمـ ضمٜمد٤مطمل
إمم ىملب اًمًامء وسم٘مٞم٧م ُمٜمئمل ًا إُمل إمم وىم٧م اًمًحل طميك أُملين ا سم٘مٚمٌٝم٤م ،ومام وضمهللت هل٤م صم٘م ً يمري٘مؾ
قمكم.
ؾمٞمػ ّ
ومً٠مًمف اًمٜمٌل ^ :ل ٓ ىم ّٚمٌيٝم٤م ُمـ ؾم٤مقم٦م رومٕميٝم٤م؟ وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! إٟمف ىمهلل يم٤من ومٞمٝمؿ ؿمٞمل يمد٤مومل
ٟم٤ماؿ قمغم ىمٗم٤مه ،وؿمٞمٌيف إمم اًمًامء ،وم٤مؾمديحك ا ؾمدٌح٤مٟمف أن ٕمدذهبؿ!! ومٚمدام يمد٤من وىمد٧م اًمًدحل اٟم٘مٚمد٥م
ذًمؽ اًمِم٤ما٥م قمـ ىمٗم٤مه وم٠مُملين سمٕمذاهب٤م.
وذم ذًمؽ اًمٞمقم أ ْم ً٤م عم٤م ومديح احلّمدـ وأهوا ٟمًد٤مءهؿ ومٙمد٤من ومدٞمٝمؿ صدٗمٞم٦م سمٜمد٧م ُمٚمدؽ احلّمدـ،
وم٠مشم٧م اًمٜمٌل ^ وذم وضمٝمٝم٤م أصمل ؿمج٦م ،ومً٠مًمف اًمٜمٌل ^ قمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مًم٧م :إن قمٚمٞم ً٤م عمد٤م أشمدك احلّمدـ وشمٕمند
قمٚمٞمف أظمذه أشمك إمم سملج ُمـ سملوضمف ،ومٝمزّ ه وم٤مهيز احلّمـ يمٚمف ،ويمؾ ُمـ يم٤من ومقق ُملشمٗمع ؾم٘مط ُمٜمدف وأٟمد٤م
يمٜم٧م ضم٤مًمً٦م ومقق ه لي ومٝمق ٧م ُمـ قمٚمٞمف ،وم٠مص٤مسمٜمل اًمن ل.
وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل ^٤ :م صٗمٞم٦م! إن قمٚمٞم ً٤م عم٤م همْم٥م وهزّ احلّمـ همْم٥م ا ًمٖمْم٥م قمكم (ع) ومزًمزل
اًمًاموات يمٚمٝم٤م طميك ظم٤موم٧م اعم اٙم٦م ووىمٕمقا قمغم وضمقهٝمؿ ويمٗمك سمف ؿمج٤مقم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ،وأُم٤م سم٤مب ظمٞمؼم
وم٘مهلل يم٤من أرسمٕمقن رضم ً يٕم٤موٟمقن قمغم ؾمهللّ ه وىم٧م اًمٚمٞمؾ ،وعم٤م دظمؾ احلّمـ ـم٤مر شملؾمف ُمـ هلله ُمـ يمريلة
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اًميب وم٘مٚمع اًمٌ٤مب ويم٤من ذم هلله سمٛمٜمزًم٦م اًمؽمس ٘م٤مشمؾ ومٝمق ذم هلله طميك وميح ا قمٚمٞمف) ( ).
اٟمٔمل إمم هذا اًمٙمذب اًمٗم٤موح واًمذي ل ًيح ُمـ ووٕمف؛ وٓ حيي٤مج إمم اًميهللًمٞمؾ قمغم يمذسمف ًمٔمٝمل
يمذسمف ًمٙمؾ قم٤مىمؾ ًمٙمٜم٤م هٜم٤م ٟمً٠مل ؾم١مآً واطمهلل ًا وم٘مط:
أ ـ هذا اًمريقر اًمذي حيٛمؾ إرض ويم٤مد ؾمٞمػ قمكم أن ِم٘مف ؿم٘ملم؟!
افروايي افثوفثي :دظقى خقف افـبل مـ ؿريش يؿـعف مـ تبؾقغ اإلمومي حتك يلتقف افعفد مضـ ار 
بوياميي مـ أاحوبف!!
هذه اًملوا ٦م ممٚمقءة سم٤مًمٙمذب واًميٜم٤مىمض ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م كم:
) ًم٘مهلل زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أن ايُم٤مُم٦م ىمهلل سمٚمٖم٧م ُمـ أول أ ٤مم اًمٌٕمري٦م اًمٜمٌق د٦م ومٙمٞمدػ ٘مد٤مل هٜمد٤م إذ ًا( :وقد
بقددع يك د اددف يضت ن ممددتحت ا ددح بلتددح وت ب ك ددح ق اد  :ن ممددا ضجلد  ،ون ممددا ضج ةمددا وضج منددا اددف
بع ت ،نإنع جم وخل ورضع اف حجا وجف وخك ح وب ض)؟!

ومٚمٕمؾ هذا اًمٙمذاب ل ًيحي أن إظمقاٟمف اًمٙمذاسملم ىمهلل زقمٛمقا أن ايُم٤مُم٦م ىمدهلل سمٚمٖمد٧م ىمٌدؾ ذًمدؽ،

ًمٙمٜمف طم٤مول أن ًيهللرك وم٘م٤مل( :وضمهللد قمٝمهللي) وهق شمٜم٤مىمض واوح ،ومٙمٞمدػ ٘مدقل( :ىمدهلل سم٘مدل قمٚمٞمدؽ
ومل ْمي٤من )...صمؿ ٘مقل( :ضمهللد)...؟! شمٜم٤مىمض ُمٙمِمقف.
 )1زقمؿ أن اًمٜمٌل ^ ل ٌٚمغ ظمِمٞم٦م (ُمـ ىمقُمدف وأهدؾ اًمٜمٗمد٤مق وافشضؼوق أن يتػرؿضقا ويرجعضقا إػ
جوهؾقي عم٤م قملف ُمـ قمهللاوهتؿ ،وعم٤م ٜمٓمقي قمٚمٞمف أٟمٗمًٝمؿ ًمٕمكم ُمـ اًمٕمدهللاوة واًمٌٖمْمد٤مء ،وشضلل جزئقضؾ
أن يسلل ربف افعصؿي مـ افـوس).
وم٘مهلل ذيمل أن اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اًمٌ غ هق ظمقف شمٗملىمٝمؿ وقمدقدهتؿ إمم اجل٤مهٚمٞمد٦م ومٓمٚمد٥م اًمٕمّمدٛم٦م ،ومٝمدؾ
ـمٚم٥م اًمٕمّمٛم٦م هلؿ ًمئ

يٗملىمقا أو ًمئ

١مذوه؟!

وم٢من يم٤من اعملاد هق قمّمٛميٝمؿ وم٘مهلل أضم٤مب ا  ووٛمـ ىمٌقهلؿ عم٤م ؾمٞم٘مقل ُمـ قمهللم شمٗملىمٝمؿ سمًٌ٥م
هذه اًم٘مْمٞم٦م وًمـ ٕمقدوا ًمٚمج٤مهٚمٞم٦م ،وهذا ٜم٘مض قمٚمٞمٝمؿ اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًملدة؛ ٕن ا  ىمدهلل ودٛمـ
قمّمٛميٝمؿ.
وإن يم٤من اعملاد قمّمٛميف هق ^ ذم ذات ٟمٗمًف ُمـ أصح٤مسمف أن ١مذوه ،ومٝمدذا أُمدل هظمدل وهدق اهت٤مُمدف
سم٤مجلٌـ واخلقف ^ قمغم ٟمٗمًف ومٚمؿ ٌٚمغ ٕضمؾ ذًمؽ!!

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (ص.)99:
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وهذا يمذب وم٤موح وملؾمقل ا ^ ىمهلل سمٚمغ اًملؾم٤مًم٦م اًميل شمٜم٘مض قم٘م٤مادهللهؿ اًميدل هدل أقمدز قمٚمدٞمٝمؿ
ُمـ أٟمٗمًٝمؿ ،وىمهلل حتزسمقا وهلله ًمٞميقىمػ قمـ دقمقشمف اًميل ٓمٕمـ هب٤م ذم قم٘مٞمهللهتؿ و ٌٓمٚمٝم٤م وهدهللدوه وهذوه
ول ٕمٌ٠م هبؿ ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إٟمف ظم٤مف ُمٜمٝمؿ وهؿ ىمهلل أؾمٚمٛمقا واٟم٘م٤مدوا ًمف ذم ُم٤م وأقمٔمؿ ُمـ ايُم٤مُم٦م؟!
يم م يمذب ٓ ًيحل ُمـ ووٕمف وٓ خي٤مف ُمـ ا .
 )9صمؿ عم٤مذا ل ٠مت ضمؼم ؾ

سم٤مًمٕمّمٛم٦م ُمٜمذ سمهللا ٦م إُمل؟!

أ ل هلل شمٕمذ ٥م اًملؾمقل ^ أم ُم٤مذا؟!
 )1صمؿ عم٤مذا ؽمك ا  اعمًٚمٛملم يٗملىمقن ُمـ احل٩م صمؿ سمٕمهلل ؾمٗمل دام قمهللة أ ٤مم ٠ميت سم٤مًمٕمّمٛم٦م ومٚمدؿ
ٌٚمغ سم٤ميُم٤مُم٦م إٓ ذم قمهللد ىمٚمٞمؾ هؿ أهؾ اعمهلل ٜم٦م وم٘مط؟!
وم٢من همهلل ل ظمؿ ٌٕمهلل قمـ ُمٙم٦م أيمريل ُمـ ُم٤مايل يمٞمٚمق ُمؽم.
أًمٞمً٧م ايُم٤مُم٦م هتؿ مجٞمع إُم٦م؟!
إهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ختص ايُم٤مُم٦م ًمٙم٤من اًميٌٚمٞمغ ذم مجٞمع اًمٜم٤مس!!
 )9صمؿ ٠ميت اًمٌٝمي٤من إقمٔمؿ ذم طمؼ ٟمٌٞمٜم٤م وإُم٤مُمٜم٤م وؾمٞمهللٟم٤م ؾمٞمهلل اًمٌنم ٦م رؾمقل ا اعمّمٓمٗمك اعمخي٤مر
^ وميزقمؿ اًملوا ٦م أن ضمؼم ؾ

ضم٤مءه (بحجزج وضةنت حر وضجعص ا اف ضجنحس)!!!

رس ل ضهلل ^ مزج ومن !!
هذه اًمّمقرة اعمخز ٦م اًميل ٗمؽمهي٤م هذا اًمٙمذاب ًمٞمٓمٕمـ ذم قملض رؾمقل ا ^ ًمٞم٘ملر هب٤م ايُم٤مُم٦م
و زقمؿ شملدد رؾمدقل ا ^ ًمدٞمٓمٕمـ ذم أصدح٤مسمف ،ول جيدهلل سمدهلل ًا ًميٛمل دل هدذا اًمٙمدذب إٓ هدذه اًمّمدقرة
اعمزر ٦م اًميل شمّمقر رؾمقل ا ^ أُم٤مم ضمؼم ؾ ذم صقرة ُمٝمٞمٜم٦م يٚم٘مك ومٞمٝم٤م ذًمؽ اًمٜمٝمل واًمزضمدل اًمدذي ٓ
ٚمٞمؼ سم٠مُمري٤مًمف صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمف.
أٓ ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ.
 )9صمؿ عم٤مذا ّمؾ يمله اًمّمح٤مسم٦م  -اًمذ ـ يجد٤موز قمدهللدهؿ اًمٕمنمدة هٓف ُمدـ ؿمديك اًم٘مٌ٤مادؾ  -إمم
هذا احلهلل ًمٕمكم

؟!

وُم٤م هق اًمٕمٛمؾ اًمذي ارشمٙمٌف

طميك جيٛمع هذا اًمٕمهللد اًمٕمٔمٞمؿ قمغم يملهف وسمٖمْمف؟!

وم٤معمٝم٤مضملون ومٞمٝمؿ ىمٌٞمٚميف (سمٜمق ه٤مؿمؿ) أيمؼم ىمٌ٤ماؾ اًمٕملب وأذومٝمد٤م قمدغم ايـمد ق ،ويمد٤من اًمٕمدلب
ٕمٔمٛمقهن٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومج٤مء ايؾم م ورومع ُمـ ىمهللره٤م.
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ومٛمـ سم٘مل قمغم ضم٤مهٚمٞميف ومٝمق ٕمٔمٛمٝم٤م ،وُمـ أؾمٚمؿ ومٝمق ٕمٔمٛمٝم٤م ،وقمدكم
ُم١مازرة قمكم وذومف ذومٝم٤م؟!
صمؿ ه١مٓء إٟمّم٤مر وهؿ ّمٚمقن إمم ىملاسم٦م أًمػ وم٤مرس عم٤مذا ٙملهقن قمٚمٞم ً٤م؟!
ؾمٌح٤من ا يمٞمػ ٘مٌؾ اًمٜم٤مس اًمٙمذب؟!
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املطمب الجاٌ٘
الطعَ يف غريتْ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ُٟمً٥م إمم ؾمٚمٞمؿ  -يمي٤مب ذيملت ومٞمف روا ٦م وومٞمٝم٤م  :-ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمامن وأسم٤م ذر واعم٘مهللاد ،وؾم٠مًم٧م

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل :صهللىمقا .ىم٤مًمقا :دظمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

قمغم رؾمقل

 ،وم٘مٕمهلل سملم رؾمقل ا 
ا  وقم٤ماِم٦م ىم٤مقمهللة ظمٚمٗمف ،وقمٚمٞمٝم٤م يمً٤مء ،ومج٤مء قمكم
قم٤ماِم٦م ،ومٖمْمٌ٧م وىم٤مًم٧مُ :م٤م وضمهللت ٓؾميؽ ُمقوٕم ً٤م همػم طمجلي؟! ومٖمْم٥م رؾمقل ا  وىم٤مل:
وسملم

٤م محػماء! ٓ شم١مذ ٜمل ذم أظمل قمكم؛ وم٢مٟمف أُمػم اعم١مُمٜملم ،وظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم ،وص٤مطم٥م اًمٖمل اعمحجٚملم،
جيٕمٚمف ا قمغم ساط ومٞم٘م٤مؾمؿ اًمٜم٤مر! و هللظمؾ أوًمٞم٤مءه اجلٜم٦م و هللظمؾ أقمهللاءه اًمٜم٤مرش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم إؾمح٤مق سمـ احل٤مرث قمـ أسمٞمف ،قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف ىم٤مل« :أشمٞم٧م اًمٜمٌل ^ وقمٜمهلله
أسمق سمٙمل وقمٛمل ،ومجٚمً٧م سمٞمٜمف وسملم قم٤ماِم٦م ،وم٘م٤مًم٧م زم قم٤ماِم٦مُ :م٤م وضمهللت إٓ ومخذي! أو ومخذ رؾمقل
ا ^!ش ،وذم اًمؼمه٤من« :وم٘م٤ملُ :مف ٤م قم٤ماِم٦م!ش( ).
 )9وذم ًمٗمظ هظمل« :وضم٤مء ُملة أظملى ومٚمؿ جيهلل ُمٙم٤مٟم ً٤م ،وم٠مؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل ا  :ه٤مهٜم٤م ٕ -مٜمل ظمٚمٗمف-
وقم٤ماِم٦م ىم٤ماٛم٦م ظمٚمٗمف وقمٚمٞمٝم٤م يمً٤مء ،ومج٤مء قمكم

وم٘مٕمهلل سملم رؾمقل ا وسملم قم٤ماِم٦م ،وم٘م٤مًم٧م وهل

هم٤موٌ٦مُ :م٤م وضمهللت ٓؾميؽ ُمقوٕم ً٤م همػم طمجلي؟! ومٖمْم٥م رؾمقل ا وىم٤مل٤ :م محػماء! ٓ شم١مذ ٜمل ذم
أظملش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم قمكم أٟمف ىم٤مل« :ؾم٤موملت ُمع رؾمقل ا ًمٞمس ًمف ظم٤مدم همػمي ،ويم٤من ًمف حل٤مف ًمٞمس ًمف
حل٤مف همػمه ،وُمٕمف قم٤ماِم٦م ،ويم٤من رؾمقل ا

ٜم٤مم سمٞمٜمل وسملم قم٤ماِم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م صم صميٜم٤م حلد٤مف همدػمه ،ومد٢مذا

( ) يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،)111:واٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار ( ،)119/11اًمٞم٘مدلم (ص ،) 39:إُمد٤مزم (ص،)311:
ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)1 /1
( )1إُم٤مزم (ص ،)131:اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ( ،)119/1سمحد٤مر إٟمدقار (،) 31/93( )111/11( )993/9
هم٤م ٦م اعملام ( .)31/
( )9يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،)119:سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)119/11مقؾمدققم٦م أطم٤مد د٨م أهدؾ اًمٌٞمد٧م (ع) (،)19 /9
اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ( .)133،911/
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ىم٤مم إمم ص ة اًمٚمٞمؾ حيط سمٞمهلله اًمٚمح٤مف ُمـ وؾمٓمف سمٞمٜمل وسملم قم٤ماِم٦م طميك ٛمس اًمٚمح٤مف اًمٗملاش اًمدذي
حتيٜم٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜالسٔاٖات اليت تطعَ يف غريتْ ^:
إن هذه اًملوا ٤مت اًميدل ٟمًدٌ٧م إمم قمدكم
شمزري سملؾمقل ا ^ ،وسمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
إمم ُمريؾ هذا اًمٙمذب قمغم رؾمقل ا وقمغم قمكم

ًمٚمٛمٌ٤مًمٖمد٦م ذم سمٞمد٤من ُمٙم٤مٟميدف قمٜمدهلل اًمٜمٌدل ^ ،هلدل ممد٤م
 ،وسمٞمد٤من ُمٙم٤مٟمد٦م قمدكم

قمٜمدهلل رؾمدقل ا ٓ حتيد٤مج

.

روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ طمهلل ري ً٤م قمـ ؾمٕمهلل سمـ قمٌ٤مدة أٟمف ىم٤ملً( :مق رأ ٧م رضم ً ُمع اُملأيت ًميسميف
سم٤مًمًٞمػ همػم ُمّمٗمح ،ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل ^ وم٘م٤مل :أشمٕمجٌقن ُمـ همػمة ؾمٕمهلل؟ ٕكو أؽر مـف وار أؽر
مـل)( ) ،وهذا احلهلل ٨م ٘ملر أن صٗم٦م اًمٖمػمة شم زم اًملضمؾ دم٤مه زوضميف وىملاسميف.
ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل( :ىمقًمف( :أهمػم) أومٕمؾ اًميٗمْمٞمؾ ُمـ اًمٖمػمة ،وهل شمٖمػم حيّمؾ ُمـ احلٛمٞم٦م وإٟمٗم٦م،
وأصٚمٝم٤م ذم اًمزوضملم وإهٚملم)( ).
وملؾمقل ا ^ أؿمهلل اًمٜم٤مس همػمة قمغم زوضم٤مشمف وىملاسميف؛ إذ هق اًم٘مهللوة اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم طمٗمظ اًمٕملض
وصٞم٤مٟميف ،ومٝمؾ لى وهق قمغم هذه احل٤مل أن ًٛمح ًملضمؾ أضمٜمٌل قمـ زوضم٤مشمف أن جيٚمس سمجقار
إطمهللى زوضم٤مشمف و ْمع ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ضمًٛمف قمغم ضمًٛمٝم٤م ،صمؿ شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى سمٜمٝمله٤م أٓ متيٜمع ُمـ
ذًمؽ؟!
٤م هل٤م ُمـ روا ٦م ىمٌٞمح٦م شمٓمٕمـ ذم ؾمٞمهلل اًمنموم٤مء وإُم٤مم احلٜمٗم٤مء ؾمٞمهلل اًمٌنم؛ حمٛمهلل سمـ قمٌهلل ا ^
اًمذي ضم٤مء سمحٗمظ إظم ق ومح٤م ٦م إقملاض!!
وىمقًمفُ« :مف ٤م قم٤ماِم٦مش أي :يمٗمل قمـ هذا ايٟمٙم٤مر.
وذم اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م٤ « :م محػماء! ٓ شم١مذ ٜمل ذم أظملش ،وهؾ أظمقه ذ ؽ ُمٕمف ذم زوضميف؟! وهؾ
ُمـ ذط إظمقة اًمنمايم٦م ذم اًمزوضم٦م؟!

( ) يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،)119:آطميج٤مج (  ،)199/سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)1/11مّمٌ٤مح اًمٌ هم٦م (ُمًيهللرك هن٩م
اًمٌ هم٦م) (.)191/1
( )1رواه اًمٌخ٤مري ( ،)9191وُمًٚمؿ (.) 133
( )9قمٛمهللة اًم٘م٤مري (.)9 /9
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ومٝمؾ هذا ظمٚمؼ ٟمٌل ضم٤مء ًمٞمٖملس اًمٕمٗم٤مف واًمٓمٝم٤مرة ذم اعمجيٛمع؟!
أٓ ىمٌَّح ا اًمٙمذاسملم اًمذ ـ يآُملون قمغم د ـ ا ؛ ًمٞمحٓمٛمقا ىمقاقمهلله وجيلطمقا قملض رؾمقل
ا ^ ًميٝمقن ُمٙم٤مٟميف ذم اًم٘مٚمقب!!
صمؿ ٟمٕمقد إمم قمكم

 :ومٝمؾ لى هق أن جيٚمس سمجقار اُملأة ًمٞمً٧م حملُم ً٤م ًمف ،سمؾ هل حملم

رؾمقل ا ^ وقملوف؟!
أ ٛمٙمـ ًمٕمكم اًمٓم٤مهل اًمٜم٘مل أن ٘مٌؾ ذًمؽ قمغم ٟمٗمًف ومٞم١مذي رؾمقل ا ^ ،أم أٟمف ٕمٚمؿ أن رؾمقل
ا ٓ ٖم٤مر؟!
أٓ ىمٌَّح ا اًمٙمذب ،وىمٌَّح ا ُمـ ّمهللِّ ق ذًمؽ ذم طمؼ ؾمٞمهللٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م ^.
صمؿ ُميك يم٤من اًمٜمٌل ^ ًي٘مٌؾ اًمٜم٤مس ذم سمٞمقشمف؟!
وم٢مٟمف ل ٜم٘مؾ ُمٓمٚم٘م ً٤م أن أطمهلل ًا دظمؾ سمٞمقشمف ^ إٓ ُملشملم:
ادرة إوػ :قمٜمهلل زواضمف سمٌٕمض ٟمً٤ماف.
ادرة افثوكقي :ذم ُملض ُمقشمف ^.
وُم٤م قمهللاه٤م وم٘مهلل يم٤من ٚمي٘مل اًمٜم٤مس ذم اعمًجهلل؛ إذ سمٞمقشمف طمجلات وٞم٘م٦م ٓ حتيٛمؾ أن جييٛمع اًمٜم٤مس
ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ هذا اًمٙمذاب أراد أن جيلح قملض رؾمقًمٜم٤م ^ ،و لومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م قمكم هبذه اًمّمقرة
اعمزر ٦م ..وم٠مظمزاه ا قمغم هذه اجللأة اًم٘مٌٞمح٦م!
صمؿ شم٠ميت اًملوا ٦م إظمػمة :وومٞمٝم٤م :أن قمٚمٞم ً٤م ٌ٘مك ُمع قم٤ماِم٦م ذم وملاش واطمهلل ًمٞمس سمٞمٜمٝمام إٓ وؾمط
اًمٚمح٤مف ،وم٢مذا شمٙمِمٗم٧م أُم٤مم قمكم -إذ اًمٜم٤ماؿ يم٤معمٞم٧م -ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘مقل اًمٜمٌل ^ ٓ :طملج ومٝمذا
أظمل!!
٤م هل٤م ُمـ ؾمخ٤موم٦م ٓ ٘مٌٚمٝم٤م إٓ ُمـ ُمًخ٧م ومٓملشمف وومًهللت همػمشمف!!
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املطمب الجالح
دعٕ ٝتسك الٍ ^ إقاو ٛحدٔد اهلل 
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟمًٌقا إمم حمٛمهلل اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :أُم٤م ًمق ىم٤مم ىم٤ماٛمٜم٤م ردت احلٛمػماء – أي :أم اعم١مُمٜملم قم٤ماِم٦م

اًمّمهلل ٘م٦م

 -طميك جيٚمهلله٤م احلهلل ،وطميك ٜمي٘مؿ ٓسمٜم٦م حمٛمهلل ^ وم٤مـمٛم٦مُ ،مٜمٝم٤م.

ىمٞمؾ :ول َجيٚمهللُ ه٤م؟ ىم٤ملً :مٗمل يٝم٤م قمغم أم إسملاهٞمؿ.
ىمٞمؾ :ومٙمٞمػ َّ
أظمله ا ًمٚم٘م٤ماؿ (ع)؟
ىم٤مل :إن ا سمٕم٨م حمٛمهلل ًا ^ رمح٦م ،وسمٕم٨م اًم٘م٤ماؿ

ٟم٘مٛم٦مش( ).

صمؿ قم َّٚمؼ قمغم ذًمؽ ؿمٞمخٝمؿ اعمٕم٤مس سمٜمص ٌلم اًمٗمل ٦م اعمزقمقُم٦م وأن قم٤ماِم٦م ىم٤مًم٧م  -يمام ٗمؽمون :-
«إن إسملاهٞمؿ ًمٞمس ُمٜمؽ وإٟمف اسمـ وم ن اًم٘مٌٓمل ،وأن اًملؾمقل ^ يمٚمػ قمٚم ًٞم٤م سملمجٝم٤م وًمٙمـ قمٚمٞم ً٤م ايميِمػ
سملاءهت٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ زضٕه اهلل ^ قد تسك إقاو ٛحد وَ حدٔد اهلل :
ومل ٦م أظملى شمْم٤مف إمم شمٚمؽ اًمٗمل ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م:
أ ٛمٙمـ أن رؾمقل ا ^ ٕم ِّٓمؾ طمهلل ًا ُمـ طمهللود ا  إرو٤م ًء ٕطمهلل ُمـ اًمٌنم؟!روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قملوة سمـ اًمزسمػم( :أن اُملأة هىم٧م ذم قمٝمهلل رؾمقل ا ^ ذم همزوة
اًمٗميح ،ومٗمزع ىمقُمٝم٤م إمم أؾم٤مُم٦م سمـ ز هلل ًيِمٗمٕمقٟمف ،ىم٤مل قملوة :ومٚمام يمٚمٛمف أؾم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م شمٚمقن وضمف رؾمقل
ا ^ ،وم٘م٤مل :أشمٙمٚمٛمٜمل ذم طمهلل ُمـ طمهللود ا  .ىم٤مل أؾم٤مُم٦م :اؾميٖمٗمل زم ٤م رؾمقل ا ! ومٚمام يم٤من اًمٕمٌم
ىم٤مم رؾمقل ا ظمٓمٞمٌ ً٤م وم٠مصمٜمك قمغم ا سمام هق أهٚمف ،صمؿ ىم٤مل :أُم٤م سمٕمهلل! وم٢مٟمام أهٚمؽ اًمٜم٤مس ىمٌٚمٙمؿ أهنؿ يم٤مٟمقا
إذا هق ومٞمٝمؿ اًمنم ػ شمليمقه ،وإذا هق ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ أىم٤مُمقا قمٚمٞمف احلهلل ،وافذي كػس حمؿد بقده فق

( ) شمٗمًػم اًمّمد٤مذم ( ،) 11/1شمٗمًدػم اًمٕمٞمد٤مر ( ،)111/1اًمؼمهد٤من ( ،)111/1سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)9 1/91قمٚمدؾ
اًمنمااع ( ،)911-993سمح٤مر إٟمقار (.)9 9 -9 1/91
( )1سمح٤مر إٟمقار ( - 9 9/91اهل٤مُمش  ،)-اعمح٤مؾمـ ( ،)993/1قمٚمؾ اًمنمااع ( ،)911/1خميٍم سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت
(صُ ،)1 9:مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)31/ 1ضم٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)199/19اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم (،)993/9
ُمٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم (  ،)91/شمٜمز دف اًمِمدٞمٕم٦م ايصمٜمدل قمنمد ٦م قمدـ اًمِمدٌٝم٤مت (ص ،)113 ،111 :اي ٘مد٤مظ ُمدـ اهلجٕمد٦م
سم٤مًمؼمه٤من قمغم اًملضمٕم٦م (ص.)191:
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أن ؾوضؿي بـً حمؿد رسؿً فؼطعً يدهو) ( ).
أ ٛمٙمـ أن ختيٗمل اًمٖمػمة قمغم طمهللود ا  قمٜمهلل رؾمقل ا ^ ُمع زوضمف قم٤ماِم٦م

ًمق يم٤مٟم٧م

ارشمٙمٌ٧م أُمل ًا ًيحؼ احلهلل وهق ١ميمهلل أن اسمٜميف وم٤مـمٛم٦م  -وهل قمٜمهلله أقمز ُمـ قم٤ماِم٦م ً -مق أهن٤م هىم٧م
ًم٘مٓمع هلله٤م  -وطم٤مؿم٤مه٤م ُمـ ذًمؽ ،وًمٙمـ ُمـ سم٤مب سمٞم٤من يمامل ـم٤مقميف ًملسمف  وقمهللًمف ذم أطمٙم٤مُمف -؟!
إن هذا اًمٙمذاب اًمذي ٓمٕمـ ذم قملض رؾمقل ا ^ ل ًيٓمع أن جيلح أم اعم١مُمٜملم زوج ؾمٞمهللٟم٤م
حمٛمهلل ^ ومٞمهللقمل أهن٤م ىمهلل ارشمٙمٌ٧م طمهلل ًا وم٠مىم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤م؛ ٕٟمف ؾمٞمٗميْمح أُمله ،وهلذا جل٠م إمم هذه اًمٗمل ٦م
اًميل ٌقء سمٕم٤مره٤م وؿمٜم٤مره٤م قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
صمؿ أ ٛمٙمـ أن شملشمٙم٥م طمهلل ًا وهق يمٌػمة ُمـ اًمٙمٌ٤مال صمؿ ٌ٘مٞمٝم٤م ذم قمّمٛميف ^ وشمّمٌح أُم٤مً ًمٚمٛم١مُمٜملم
سمِمٝم٤مدة ا .
صمؿ أ ٛمٙمـ أن لى رسمٜم٤م  أن شمٙمقن اُملأة شملشمٙم٥م اًمٙمٌ٤مال ومٞمٌ٘مٞمٝم٤م ذم قمّمٛم٦م ٟمٌٞمف ^ ،وشمهللظمؾ
ذم قمهللاد أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم واًمقصػ اًمذي أيملم ا  سمف زوضم٤مت ٟمٌٞمف شمٙمل ًام ًمف ^.
صمؿ اٟمٔمل إمم اجلقاب اًمً٤مىمط( :إن حمٛمهلل ًا سمٕم٨م رمح٦م) وهؾ ُمـ اًملمح٦م شمٕمٓمٞمؾ احلهللود؛ ًمٙمـ هٙمذا
يم٤من شمٗمّمٞمؾ اجلقاب ًمٕمؾ اًمٜمٗمقس شم٘مٌؾ شمٚمؽ اًمٗمل ٦م .إذ ًا :عم٤مذا أىم٤مم طمهللود ًا أظملى ذم طمٞم٤مشمف؟! وم٘مهلل
أىم٤مُمٝم٤م قمغم ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمهلل ٦م واعمخزوُمٞم٦م وهمػمهؿ .ومامذا شمًٛمك إىم٤مُم٦م احلهللود هذه؟!
أٓ ىم ٌَّح ا اًمٙمذب ،وىم ٌَّح ُمـ ّمهللىمف ذم قملض رؾمقل ا ^ سمؾ وذم همػمه.
-1صمؿ عم٤مذا أىمحٛم٧م وم٤مـمٛم٦م

ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م؟

ُم٤م قم ىم٦م وم٤مـمٛم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م وهل ختص ُم٤مر ٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م طمً٥م زقمٛمٝمؿ؟!
ًمٙمـ اًم٘مّمهلل متل ل هذا اًمٙمذب هبذا اًملسمط وإٓ وم٢مىمح٤مم وم٤مـمٛم٦م ًمٞمس ًمف أي ُمٕمٜمك هٜم٤م.

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )991/ 1ح ( ،)1911صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 1/9ح (.)1919
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املطمب السابع
ٌطب ٛالعىن بالتكٗ ٛإىل الٍ ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إػ أيب قمٌهلل ا ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل « :عم٤م ُم٤مت قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل طمي اًمٜمٌل

^ ضمٜم٤مزشمف ،وم٘م٤مل قمٛمل ًملؾمقل ا ^٤ :م رؾمقل ا ! أل ٜمٝمؽ ا أن شم٘مقم قمغم ىمؼمه؟
ومًٙم٧م ،وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! أل ٜمٝمؽ ا أن شم٘مقم قمغم ىمؼمه؟
وم٘م٤مل ًمف :و ٚمؽ ُم٤م هللر ؽ ُم٤م ىمٚم٧م؟ إين ؿؾً :افؾفؿ احش جقؾف كور ًا وامأل ؿزه كور ًا وأاؾف
كور ًا ،ؿول أبق ظبد ار

 :ؾلبدى مـ رشقل ار مو ـون يؽرهش( ).

 )1وىم٤مل حمٛمهلل مجٞمؾ محقد ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ وهق لد قمغم إؿمٙم٤مل لد قمغم اًمِمٞمٕم٦م ُمـ
ىمٌؾ اعمخ٤مًمٗملم ،وهق :يمٞمػ شم٘مقًمقن سمٙمٗمل اعمخ٤مًمػ ُمع أن اًمٜمٌل (ص) ٓ جييٜم٥م هؾم٤مر اعمخ٤مًمٗملم ،ويم٤من
نمب ُمـ اعمقاوع اًميل شمنمب ُمٜمٝم٤م قم٤ماِم٦م اعمٕملووم٦م سمٕمهللااٝم٤م ُٕمػم اعم١مُمٜملم؟!
وم٠مضم٤مب« :إن ُمً٤مورة اًمٜمٌل ًمٕم٤ماِم٦م وأُمري٤مهل٤م يم٤مٟم٧م شم٘مٞم٦م وُمّمٚمح٦مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عمٌ ٜطب ٛالعىن بالتكٗ ٛإىل الٍ ^:
إن اًمي٘مٞم٦م -اًميل هل إظمٗم٤مء احلؼ وإفمٝم٤مر اًمٌ٤مـمؾ -هلل ُمـ أىمٌح إقمامل اًميل ٓ شمٚمٞمؼ سم ُٗم ًَّ٤مق
إُم٦م ،ومٙمٞمػ سمٜمٌل إُم٦م؟
إن إٟمٌٞم٤مء إٟمام سمٕمريقا يفمٝم٤مر احلؼ وسمٞم٤مٟمف وًمق يمٚمٗمٝمؿ ذًمؽ أرواطمٝمؿ ،ومٙمٞمػ ٚمٞمؼ سمٜمٌل أن خيٗمل
احلؼ اًمذي سمٕمريف ا  سمف إرو٤م ًء ٕطمهلل ُمـ اًمٌنم أو ظمقوم ً٤م ُمـ أطمهلل ُمٜمٝمؿ!
إن إٟمٌٞم٤مء إذا ضم٤مز قمٚمٞمٝمؿ إظمٗم٤مء احلؼ وم٢من اًمري٘م٦م ومٞمٝمؿ شمزول إذ ٓ ُ هللرى قمـ احلؼ ذم أقمامهلؿ،
وملسمام ٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ شم٘مٞم٦م ورسمام ٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمْم٤مد ًمف هق اًمي٘مٞم٦م ،ومٙمٞمػ شمٕملف احل٘مٞم٘م٦م؟!
إن إٟمٌٞم٤مء سمٕمريقا يسم غ احلؼ وًمق شملشم٥م قمغم ذًمؽ وم٘مهلل أرواطمٝمؿ.

( ) اًمٙم٤مذم ( ،) 11/9ذظمػمة اعمٕم٤مد ( .)919/
( )1اًمٗمقااهلل اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح قم٘م٤ماهلل ايُم٤مُمٞم٦م (.)99/1
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ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
[إطمزاب.]93:
وىمهلل ههللد ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمف ًمق أٟم٘مص ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمهلل ـ أو زاد ومٞمف سم٤مًمٕم٘م٤مب:
وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [اعم٤ماهللة.]99:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
[احل٤مىم٦م.]19-11:
إن رؾمقل ا ^ أيمؼم ُمـ أن خيٗمل ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمهلل ـ أو ٕمٛمؾ سمخ ومف إرو٤م ًء ٕطمهلل ،يمام أٟمف أٟمزه
ُمـ أن ز هلل ذم اًمهلل ـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ،وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف ًمق أراد ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ ًيٓمٞمع ورسمف ِ م٤مههلله
و لاىمٌف ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل سمٕمهلل ذًمؽ :إٟمف خي٤مدع اًمٜم٤مس ومٞمئم٤مهل سم٠مٟمف ّمكم قمغم ُمـ ٓ دمقز اًمّم ة قمٚمٞمف
ظمقوم ً٤م ُمـ اًمٜم٤مس أو شمزًمٗم ً٤م إًمٞمٝمؿ؟!
ومٛمٛمـ خي٤مف صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمف؟!
وىمهلل ؾم٤مد ذم طمٞم٤مشمف ذم اعمهلل ٜم٦م طميك داٟم٧م ًمف سمٙمؾ أـملاومٝم٤م وظمْمٕم٧م حلٙمٛمف قمـ رو٤م وإ امن ُمـ
اعمًٚمٛملم ،وقمـ ظمقف واؾميً م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم؟!
افتؼقي شمٙمقن ُمـ إشمٌ٤مع ٓ ُمـ اعميٌققملم.
افتؼقي شمٙمقن ُمـ اخل٤ماٗملم وٓ شمٙمقن ُمـ أُمٜملم.
افتؼقي شمٙمقن ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وٓ شمٙمقن ُمـ إىمق ٤مء.
افتؼقي شمٙمقن ُمـ اجلٌٜم٤مء وٓ شمٙمقن ُمـ اًمِمجٕم٤من.
وىمهلل يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ٟمٌٞم ً٤م ُمٌٚمٖم ً٤م هُمٜم ً٤م ىمق ً٤م ؿمج٤مقم ً٤م.
إن دقمقى اًمي٘مٞم٦م ذم طم٘مف صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمف شمٗم٘مهلل اًمري٘م٦م ومٞمف وذم د ٜمف ،إذ ٓ هللرى هؾ هذا
اًمٗمٕمؾ اًمذي ومٕمٚمف شمنم ٕم ً٤م أو شم٘مٞم٦م ،ومٙمٞمػ ٛمٙمـ أن شمٔمٝمل احل٘مٞم٘م٦م ُمع ذًمؽ؟!
وهذا ُم٤م أراد اعميآُملون أن ٜميٝمقا إًمٞمف وهق إو٤مقم٦م اًمهلل ـ.
إذ ًاٟ ٓ :مٕملف اًمٕمٛمؾ اعمنموع ُمـ اعمٛمٜمقع؛ إذ يمؾ ُمٜمٝمام وارد ذم يمؾ قمٛمؾ ٕمٛمٚمف صٚمقات ا
وؾم ُمف قمٚمٞمف.
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صمؿ عم٤مذا ذه٥م رؾمقل ا ^ إمم اًمّم ة قمغم هذا اعمٜم٤مومؼ؟!
هؾ خي٤مف ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم أم ُم٤مذا؟!
صمؿ إذا يم٤مٟم٧م اًمّم ة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم طملاُم ً٤م وىمهلل ومٕمٚمٝم٤م شم٘مٞم٦م ومٙمٞمػ ٕملف اًمٜم٤مس أهن٤م شم٘مٞم٦م؟!
وم٢من اًمّمح٤مسم٦م ريض ا قمٜمٝمؿ وىمٗمقا ظمٚمٗمف ^ هللقمقن ًمٚمٛمٞم٧م يمام قمٚمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ ؽميمٝمؿ هللقمقن
ًمٚمٛمٞم٧م وهق ^ هللقمق قمٚمٞمف ؟؟!!
إن رؾمقل ا ^ أرومع ُمـ شمٚمؽ اًمّمقرة اًميل شمّمقره هب٤م اًملوا ٦م اًمٙم٤مذسم٦م.
إن رؾمقل ا ^ يم٤من رطمٞم ًام رومٞم٘م ً٤م ي٠مًمػ اًمٜم٤مس ًمٞمٜم٘مذهؿ ُمـ اًمٜم٤مر ومٞمٕمٛمؾ ُم٤م ٕمي٘مهلل أٟمف حي٘مؼ
اعمّمٚمح٦م مم٤م ل حيلُمف ا  ،وُمـ ذًمؽ شم٠مًمٞمػ ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم وشمٙمل ًام ًمٚمٛم١مُمٜملم.
وم٢من قمٌهلل ا سمـ قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م وهق اًمذي ـمٚم٥م ُمـ رؾمقل ا ^ أن
ّمكم قمغم أسمٞمف و ٙمٗمٜمف ذم صمقسمف ،وم٤مؾميج٤مب ^؛ ٕٟمف ل ٙمـ ُمٜمٝمٞم ً٤م قمـ ذًمؽ هنٞم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م وإٟمام يم٤من خمػم ًا،
صمؿ عم٤م ٟمزل اًميحل ؿ ل ّمؾ سمٕمهلل قمغم ُمٜم٤مومؼ.
وىمهلل صغم ص ة طم٘مٞم٘مٞم٦م ٓ شم٘مٞم٦م ومٞمٝم٤م ،وهذا ُم٤م روشمف يمي٥م اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اعمٕميٛمهللة.
وه٤م هل اًم٘مّم٦م ذم أصح اًمٙمي٥م سمٕمهلل يمي٤مب ا .
روى قمٌهلل ا سمـ قمٛمل

 :أن قمٌهلل ا سمـ أيب عم٤م شمقذم ضم٤مء اسمٜمف إمم اًمٜمٌل ^ وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل

ا ! أقمٓمٜمل ىمٛمٞمّمؽ أيمٗمٜمف ومٞمف وصؾ قمٚمٞمف واؾميٖمٗمل ًمف .وم٠مقمٓم٤مه اًمٜمٌل ^ ىمٛمٞمّمف ،وم٘م٤مل( :هذين أصكم
قمٚمٞمف) .ومآذٟمف ،ومٚمام أراد أن ّمكم قمٚمٞمف ضمذسمف قمٛمل

 ،وم٘م٤مل :أًمٞمس ا هن٤مك أن شمّمكم قمغم اعمٜم٤موم٘ملم؟

وم٘م٤مل :أٟم٤م سملم ظمػمشملم ىم٤مل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ومّمغم قمٚمٞمف ومٜمزًم٧م ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ( ).
أُم٤م أن ٘م٤مل :إٟمف صغم شم٘مٞم٦م خي٤مدع اًمٜم٤مس ومٞمٔمٝمل أٟمف ّمكم قمٚمٞمف و هللقمق ًمف وهق هللقمق قمٚمٞمف ،ومٝمذا
ُمـ إظم ق اًمذُمٞمٛم٦م اًميل ؽمومع قمٜمٝم٤م اعمًٚمؿ اًمٕم٤مدي ،ومٙمٞمػ سمًٞمهلل اًمٌنم صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمف.
صمؿ عم٤مذا ُ ٌ٘مل قم٤ماِم٦م

ُمٕمف وهل يم٤موملة واًمٜمً٤مء همػمه٤م يمريػم ،سمؾ و نمب ُمـ ايٟم٤مء اًمذي

شمنمب ُمٜمف ^؟!
إٟمف ًمق ل ٙمـ حيٌٝم٤م وشمٙمقن ُم١مُمٜم٦م ىم٤مٟمي٦م ذ ٗم٦م ل ٌ٘مٝم٤م ُمٕمف ^.

( ) رواه اًمٌخ٤مري (  )119/ح ( ،) 1 1وُمًٚمؿ ( )1 1 /1ح (.)1991
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سمؾ ًمق ل شمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمهلل ذًمؽ يمذًمؽ عم٤م ريض ا  أن يزوضمٝم٤م رؾمقًمف ^ ًميحٔمك
سمنمف أم اعم١مُمٜملم.
وأُم٤م زوضم٦م ًمقط وزوضم٦م ٟمقح وم٤مًمذي ٔمٝمل أٟمف ل ٙمـ ذم قمٍممه٤م ٟمً٤مء ُم١مُمٜم٤مت همػم ُميزوضم٤مت،
وم٠مسم٤مح  هلام اًمزواج ُمـ همػم اعمًٚمٛم٦م حل٤مضم٦م يمؾ ُمٜمٝمام إمم اًمٕمٗم٦م ،وذًمؽ شمنم ع ظم٤مص هبام.
أُم٤م ذم د ٜمٜم٤م وم٢من اًمزواج ُمـ اًمٙم٤موملة حملم سمٜمص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ويمذًمؽ اًمزواج ُمـ اًمزاٟمٞم٦م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ [اعمٛميحٜم٦م.] 1:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ [اًمٜمقر.]9:
ومٙمٞمػ ٘م٤مل سمٕمهلل ذًمؽ :إن اًمٜمٌل ^ ىمهلل أسم٘م٤مه٤م وهل يم٤موملة سمؾ و نمب ُمـ هؾم٤مره٤م؟!
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب!
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝأٌْ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي ضخس حت ٜفكد مسعْ ٔبضسٓ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟمًٌقا إمم أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف ىم٤مل « :ؾمحل ًمٌٞمهلل سمـ قم٤مصؿ اًمٞمٝمقدي وأم قمٌهلل ا اًمٞمٝمقد ٦م رؾمقل ا

^ ومٕم٘مهللوا ًمف ذم إطمهللى قمنمة قم٘مهللة ...وم٠مىم٤مم اًمٜمٌل ^ ٓ ٠ميمؾ وٓ نمب وٓ ًٛمع وٓ ٌٍم وٓ
٠ميت اًمٜمً٤مءش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأٌْ ^ ضخس حت ٜفكد مسعْ ٔبضسٓ:
ٟمٌٞمٜم٤م ^ سمنم ّمٞمٌف ُم٤م ّمٞم٥م اًمٌنم ُمـ إذى وآسمي ء وذًمؽ ًملومع درضميف ^ُ ،م٤م ل ّمؾ
إذى إمم اًمي٠مصمػم قمغم قم٘مٚمف وشمٌٚمٞمٖمف.
وىمهلل ورد ذم صح٤مح اًمًٜم٦م أٟمف ^ ىمهلل شمٕملض ًمًحل هيقدي ُمـ سمٜمل زر ؼ طميك إٟمف ًمٞمخٞمؾ إًمٞمف
أٟمف ٗمٕمؾ اًمٌمء وُم٤م ومٕمٚمف ول يج٤موز سمف ذًمؽ.
ؾؼد ورد دم افصحقحغ ظـ ظوئشي

أهنو ؿوفً( :ؾمحل اًمٜمٌل ^ طميك إٟمف ًمٞمخٞمؾ إًمٞمف أٟمف

ٗمٕمؾ اًمٌمء وُم٤م ومٕمٚمف ،طميك إذا يم٤من ذات قم وهق قمٜمهللي دقم٤م ا ودقم٤مه ،صمؿ ىم٤مل :أؿمٕملت ٤م قم٤ماِم٦م
أن ا ىمهلل أومي٤مين ومٞمام اؾميٗميٞميف ومٞمف ،ىمٚم٧م :وُم٤م ذاك ٤م رؾمقل ا ؟ ىم٤مل :ضم٤مءين رضم ن ومجٚمس أطمهللمه٤م
قمٜمهلل رأد وأظمل قمٜمهلل رضمكم ،صمؿ ىم٤مل أطمهللمه٤م ًمّم٤مطمٌفُ :م٤م وضمع اًملضمؾ؟ ىم٤ملُ :مٓمٌقب .ىم٤مل :وُمـ
ـمٌف؟ ىم٤ملً :مٌٞمهلل سمـ إقمّمؿ اًمٞمٝمقدي ُمـ سمٜمل زر ؼ .ىم٤مل :ذم ُم٤مذا؟ ىم٤مل :ذم ُمِمط وُمِم٤مـم٦م وضمػ
وـمٚمٕم٦م ذيمل .ىم٤مل :وم٠م ـ هق؟ ىم٤مل :ذم سمئل ذي أروان .ىم٤مل :ومذه٥م اًمٜمٌل ^ ذم أٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف إمم
اًمٌئل .ومٜمٔمل إًمٞمٝم٤م وقمٚمٞمٝم٤م ٟمخؾ صمؿ رضمع إمم قم٤ماِم٦م ،وم٘م٤مل :وا ًمٙم٠من ُم٤مءه٤م ٟم٘م٤مقم٦م احلٜم٤مء وًمٙم٠من ٟمخٚمٝم٤م
رءوس اًمِمٞم٤مـملم ،ىمٚم٧م٤ :م رؾمقل ا ! أوم٠مظملضميف؟ ىم٤مل .ٓ :أُم٤م أٟم٤م وم٘مهلل قم٤موم٤مين ا وؿمٗم٤مين وظمِمٞم٧م
أن أصمقر قمغم اًمٜم٤مس ُمٜمف ذ ًا .وأُمل هب٤م ومهللومٜم٧م)( ).
ومٝمق ل ٗم٘مهلل سمٍمه وٓ ؾمٛمٕمف ،ول يقىمػ قمـ إيمؾ وٓ قمـ اًمنمب ،ول ٌٕم٨م أطمهلل ًا وإٟمام ذه٥م

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)19/91ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)111/ 9مقؾمققم٦م أطم٤مد د٨م أهدؾ اًمٌٞمد٧م ( ،)99/9شمٗمًدػم
وملات اًمٙمقذم (ص.)9 3:
( )1اًمٌخ٤مري ( )1 99/9ح (ُ ،)9199مًٚمؿ ( ) 1/9ح (.)9191
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سمٜمٗمًف.
أُم٤م روا ٦م اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٘مهلل دم٤موزت احل٘مٞم٘م٦م إمم درضم٦م قمجٞمٌ٦م ،وشمٚمؽ ضملأة همل ٌ٦م ذم شمّمق ل
اًمٜمٌل ^ سميٚمؽ اًمّمقرة اعمزر ٦م.
وم٘مهلل زقمٛمقا أٟمف قمٛمل وم

لى ،وهق سمذًمؽ حيي٤مج إمم ُمـ ٘مقده.

وًمق يم٤من وىمع ًمف ذًمؽ ًمٜم٘مؾ ،وم٘مهلل يم٤من ّمكم سم٤مًمٜم٤مس اًمّمٚمقات اخلٛمس قُمٞم ً٤م ول ٜم٘مؾ ذم طمهلل ٨م
صحٞمح وٓ وٕمٞمػ أٟمف يم٤من ٘م٤مد ^.
صمؿ ٓ ًٛمع وٓ لى ،واًمِمخص اًمذي ٓ ًٛمع وٓ لى ٗم٘مهلل ُمٙم٤مٟميف سملم اًمٜم٤مس ،وم

لى

ايؿم٤مرة وٓ ًٛمع اًمٕمٌ٤مرة ،وهذا ًمق وىمع ٓوٓملب اعمجيٛمع سمٙم٤مُمٚمف وًمٕملومف اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم،
وًمقردت ومٞمف إطم٤مد ٨م اعميقاشملة.
ومٙمٞمػ ول لد طمهلل ٨م واطمهلل ذم ذًمؽ ٓ صحٞمح وٓ وٕمٞمػ؟!
أًمٞمس هذا دًمٞم ً قمغم سمٓم ن شمٚمؽ اًملوا ٦م اعمهللؾمقؾم٦م.
اًمقو٤مقمقن ومٞمٝم٤م إمم أظمذ روا ٦م ُمـ يمي٥م اًمًٜم٦م صمؿ يؿ
ًمٙمـ هذا أٟمٛمقذج ُمـ اًملوا ٤مت اًميل ٕمٛمهلل ّ
حتل ٗمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مص واًمز ٤مدة ،إذ يمي٥م اًمًٜم٦م ىمهلل يميٌ٧م وأًمٗم٧م ىمٌؾ فمٝمقر ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م إرسمٕم٦م.
واعمٓمٚمع قمغم شمٚمؽ اعمّم٤مدر لى أن هم٤مًمٌٞميٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمٜمٝم٤م ُمع حتل ػ ذم يمريػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٘مص واًمز ٤مدة
وشمٖمٞمػم اًمٕمٌ٤مرة أطمٞم٤مٟم ً٤م.
صمؿ اٟمٔمل إمم إدظم٤مل قمكم

ذم اًم٘مْمٞم٦م وإًمٗم٤مظ اًميل اظميػمت.

وم٤مًم٘مّم٦م ووٕم٧م ًمٌٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م قمكم
وقمكم
احلهللود!

وًمق يم٤من ذم ذًمؽ إؾم٤مءة إمم رؾمقل ا ^.

ٓ حيي٤مج إمم ُمريؾ هذا اًمٙمذب ًمٌٞم٤من ُمٙم٤مٟميف ،وًمٙمـ اجللأة قمغم اًمٙمذب ٓ شمٕملف
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املطمب الطادع
إغساك عم٘ وعْ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي يف خضاٟضْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
أ) افروايوت:

ٟ -مًٌقا إمم أيب سمّمػم أٟمف ىم٤مل« :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

٘مقلً :مقٓ إٟم٤م ٟمزداد ٕٟمٗمهللٟم٤م  -أيٟ :مٗمذت

قمٚمٛمٝمؿ  ،-وم٘مٚم٧م :شمزدادون ؿمٞمئ ً٤م ًمٞمس قمٜمهلل رؾمقل ا ؟ وم٘م٤مل :إذا يم٤من ذًمؽ هشمك رؾمقل ا وم٠مظمؼمه .صمؿ
أشمك قمٚمٞم ً٤م وم٠مظمؼمه ،صمؿ إمم واطمهلل سمٕمهلل واطمهلل طميك ٜميٝمل إمم ص٤مطم٥م إُمل؟!
وذم روا ٦م :ومٞم٠ميت سمف اعمٚمؽ رؾمقل ا  ،ومٞم٘مقل٤ :م حمٛمهلل! رسمؽ ٠مُملك سمٙمذا ويمذا ،ومٞم٘مقل :اٟمٓمٚمؼ
إمم قمكم ،ومٞم٠ميت قمٚمٞم ً٤م ومٞم٘مقل :اٟمٓمٚمؼ سمف إمم احلًـ ،وم

زال هٙمذا ٜمٓمٚمؼ سمف إمم واطمهلل سمٕمهلل واطمهلل طميك

خيلج إًمٞمٜم٤مش.
 -1وٟمًٌقا إمم أؾمٌ٤مط سمـ ؾم٤مل أٟمف ىم٤مل« :ؾم٠مل رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م أيب قمٌهلل ا

 ،قمـ ىمقل

ا  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ [اًمِمقرى ،]91:وم٘م٤ملُ :مٜمذ أن أٟمزل ا  ذًمؽ اًملوح
قمغم حمٛمهلل ُ م٤م صٕمهلل إمم اًمًامء ،وإٟمف ًمٗمٞمٜم٤مش.
وذم روا ٦م« :يم٤من ُمع رؾمقل ا خيؼمه و ًهللده ،وهق ُمع إاٛم٦م ُمـ سمٕمهللهش( ).
 -9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات ا قمٚمٞمف يمريػم ًا ُم٤م ٘مقل :وًم٘مهلل
قمكم ُمريؾ محقًميف
أىملت زم مجٞمع اعم اٙم٦م واًملوح واًملؾمؾ سمٛمريؾ ُم٤م أىملوا سمف عمحٛمهلل ^ وًم٘مهلل محٚم٧م ّ
وهل محقًم٦م اًملب وأن رؾمقل ا ^ هللقمك ومٞمٙمًك ،وأدقمك وم٠ميمًك ،و ًيٜمٓمؼ وأؾميٜمٓمؼ وم٠مٟمٓمؼ قمغم
طمهلل ُمٜمٓم٘مف...ش( ).
 -1قمـ أيب قمٌهلل ا

ىم٤ملُ :م٤م ضم٤مء سمف قمكم

أظمذ سمف وُم٤م هندك قمٜمدف اٟميٝمدل قمٜمدف ،ضمدلى ًمدف

ُمـ اًمٗمْمؾ ُمريؾ ُم٤م ضملى عمحٛمهلل  وعمحٛمهلل  اًمٗمْمؾ قمغم مجٞمع ُمـ ظمٚمدؼ ا  ،اعميٕم٘مد٥م قمٚمٞمدف
ذم رء ُمـ أطمٙم٤مُمف يم٤معميٕم٘م٥م قمغم ا وقمغم رؾمقًمف ،واًملاد قمٚمٞمف ذم صٖمػمة أو يمٌدػمة قمدغم طمدهلل اًمنمدك

( ) يمي٤مب اًمٙم٤مذم .199/
( )1يمي٤مب اًمٙم٤مذم ( ٜ ،) 39 ، 39/م٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز (ص.) 11:
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سم٤م  ...ويمذًمؽ جيلي ٕاٛم٦م اهلهللى واطمهللا سمٕمهلل واطمهلل)( ).
 -9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إاٛم٦م سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل ا  ،إٓ أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء ،وٓ
حيؾ هلؿ ُمـ اًمٜمً٤مء ُم٤م حيؾ ًمٚمٜمٌل  ،وم٠مُم٤م ُم٤م ظم ذًمؽ ومٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م رؾمقل ا ش.
 وىم٤مل اعمجٚمز ُمٕمٚم٘م ً٤م قمغم هذه اًملوا ٦م « :هللل فم٤مهل ًا قمغم اؿمؽمايمٝمؿ ُمع اًمٜمٌل  ذم ؾم٤مالاخلّم٤ماص ؾمقى ُم٤م ذيملش( ).
ب) أؿقال ظؾامء افطوئػي:
 ًم٘مهلل سح اًمِمٞمل اعمٗمٞمهلل هبذه احل٘مٞم٘م٦م ىم٤ما ًُ « :مٜمع اًمنمع ُمـ شمًٛمٞم٦م أاٛميٜم٤م سم٤مًمٜمٌقة دون أنٙمقن اًمٕم٘مؾ ُم٤مٟمٕم ً٤م ُمـ ذًمؽ!!ش( ).
 -1و ٘مقل اعمجٚمز قمـ ُمٙم٤مٟم٦م إاٛم٦م« :وٓ ٟمٕملف ضمٝم٦م ًمٕمهللم اشمّم٤مومٝمؿ – أي :إاٛم٦م  -سم٤مًمٜمٌقة
إٓ رقم٤م ٦م ضم ًم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ،وٓ شمّمؾ قم٘مقًمٜم٤م إمم وملق سملم اًمٜمٌقة وايُم٤مُم٦مش ( ).
 -9وىمهلل سح صهللر اًمهلل ـ اًمِمػمازي (ت 193 :هد)

( )

ذم «احلج٦مش سمام هق أومٔمع وم٘م٤مل:

«ومٞمج٥م أن ٓ شمٜم٘مٓمع ايُم٤مُم٦م  -اًميل هل واًمٜمٌقة طم٘مٞم٘م٦م واطمهللة سم٤مًمذات ُميٖم٤م لة سم٤مٓقميٌ٤مر  -قمـ ذر يف،
سمؾ ٓ سمهلل أن ٓ ٜم٘مٓمع ُمٕمٜمك اًمٜمٌقة وُم٤م جيلي جملاه قمـ وضمف إرض أسمهلل ًا!!ش( ).
 -1وىمهلل قمٜمقن أصح٤مب اعمقؾمققم٤مت اًملوااٞم٦م سمام ٘ملر هذه اًملوا ٤مت ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م كم:

( ) اًمٙم٤مذم ( .) 39/
( )1سمح٤مر إٟمقار (.)91/19
( )9أوااؾ اعم٘م٤مٓت( ،ص.)91-13 :
( )1سمح٤مر إٟمقار (.)11/19
( )9هق حمٛمهلل سمـ إسملاهٞمؿ سمـ حيٞمك اًم٘مقاُمل اًمِمػمازي ،اعم صهللر اًمهلل ـ ،ومٞمٚمًقفُ ،مدـ اًم٘مد٤ماٚملم سمقطمدهللة اًمقضمدقدُ ،مدـ
أهؾ ؿمػماز ،يم٤من ٕملف سم٤مٕظمقٟمهلل (إؾمي٤مذ) ،رطمؾ إمم أصٌٝم٤من وشمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م .وشمقذم سم٤مًمٌٍمة وهدق ُميقضمدف إمم ُمٙمد٦م
طم٤مضم ً٤مُ .مدـ يميٌدف :أهار أ د٤مت ،وإؾمدٗم٤مر إرسمٕمد٦م ذم احلٙمٛمد٦م ،وذح أصدقل اًمًدٙم٤ميمل ،واًمِمدقاههلل اًملسمقسمٞمد٦م،
واعمٌهللأ واعمٕم٤مد ،وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،وإيمًػم اًمٕم٤مروملمٜ .مٔمل :إقم م (.)919/9
( )9يمي٤مب احلج٦م (ص.)9 :
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 ىم٤مل اًمٙمٚمٞمٜمل« :سم٤مب أن إاٛم٦م ُمٕمهللن اًمٕمٚمؿ وؿمجلة اًمٜمٌقة وخميٚمػ اعم اٙم٦مش( ).
وىم٤مل« :سم٤مب أن إاٛم٦م

ٕمٚمٛمقن مجٞمع اًمٕمٚمقم اًميل ظملضم٧م إمم اعم اٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ

ش( ).
وىم٤مل« :سم٤مب أن إاٛم٦م ورصمقا قمٚمؿ اًمٜمٌل ومجٞمع إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء اًمذ ـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿش( ).
 وىم٤مل اعمجٚمز « :سم٤مب أن قمٜمهللهؿ مجٞمع قمٚمقم اعم اٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وأهنؿ أقمٓمقا ُم٤م أقمٓم٤مه ا
إٟمٌٞم٤مء ،وأن يمؾ إُم٤مم ٕمٚمؿ مجٞمع قمٚمؿ ايُم٤مم اًمذي ىمٌٚمفش( ).
-9واخلٛمٞمٜمل ٘مقل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم« :ظمٚمٞمٗميف -أي :ظمٚمٞمٗم٦م اًملؾمقل

– اًم٘م٤ماؿ ُم٘م٤مُمف

ذم اعمٚمؽ واعمٚمٙمقت ،اعميحهلل سمح٘مٞم٘ميف ذم طمية اجلؼموت واًم هقت ،أصؾ ؿمجلة ـمقسمك وطم٘مٞم٘م٦م
ؾمهللرة اعمٜميٝمك ،اًملومٞمؼ إقمغم ذم ُم٘م٤مم أو أدٟمكُ ،مٕمٚمؿ اًملوطم٤مٟمٞملم وُم١م هلل إٟمٌٞم٤مء واعملؾمٚملم قمكم أُمػم
اعم١مُمٜملمش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝإغساك عم٘ يف خضاٟط الٍ ^:
ًم٘مهلل ىم٤مم اعميآُملون قمغم د ـ ا  سمٕمهللة ظمٓمقات ومٞمام يٕمٚمؼ سمٕمكم

:

إوػ :دقمقى أٟمف ويص رؾمقل ا ^ وأٟمف إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م.
افثوكقي :إذايمف ُمع اًمٜمٌل ^ ذم يمؾ ظمّم٤ماّمف ُم٤م قمهللا ٟمًٌ٦م اًمٜمٌقة إًمٞمف ذم اًمٔم٤مهل.
افثوفثي :رومٕمف ومقق ُمٜمدزًم٦م اًمٜمٌل ^.
افرابعي :إذايمف ُمع ا  ذم ظمّم٤ماّمف.
اخلومسي :إطم ًمف حمؾ ا .
افسودشيٟ :مًٌ٦م إىمقال اًمهلل ٜمٞم٦م إًمٞمف.

( ) اًمٙم٤مذم ( .)11 /
( )1اًمٙم٤مذم ( .)199/
( )9اًمٙم٤مذم ( .)119/
( )1سمح٤مر إٟمقار (.) 93/19
(ُ )9مّمٌ٤مح اهلهللا ٦م (ص.) :
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وم٠مُم٤م اخلٓمقة إومم واًمً٤مدؾم٦م ومٚمٞمًي٤م داظمٚميلم ُمٕمٜم٤م ذم هذا اعمٌح٨م.
وأُم٤م اخلٓمقة اًمري٤مٟمٞم٦م ومٝمل ُمهللار هذا اعمٌح٨م.
وأُم٤م اخلٓمقة اًمري٤مًمري٦م ومًي٠ميت ذم اعمٌح٨م اًمي٤مزم سمٕمهلل هذا سم٢مذن ا .
وأُم٤م اخلٓمقشم٤من اًملاسمٕم٦م واخل٤مُمً٦م :وم٘مهلل شم٘مهللم احلهلل ٨م قمٜمٝمام ذم اعمٌح٨م إول.
أ) وؾقام يع كؼػ مع دظقى هذا ادبحٌ وؿػوت إيوفقي:
افقؿػي إوػ :هذه اًملوا ٤مت أٟمٛمقذج ًملوا ٤مت أظملى شمنمك قمٚمٞم ً٤م

وسمٕمض ذر يف ذم

ظمّم٤ماص اًمٜمٌقة اًميل اظميص هب٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^.
وم ٢من اًمٜمٌقة درضم٦م ظم٤مص٦م ٓ ّمٚمٝم٤م ايٟمً٤من سمٕمٛمؾ وٓ سمٜمً٥م وإٟمام هق اصٓمٗم٤مء ا  وهلذا ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ [احل٩م.]99:
وىمهلل ٟمقه ؾمٌح٤مٟمف سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ ذم يمي٤مسمف ويملر ىمّمّمٝمؿ وُمقاىمٗمٝمؿ ُمع أممٝمؿ ًمٌٞم٤من ضمٝم٤مدهؿ
وومْمؾ ا  قمٚمٞمٝمؿ ،ول ذيمل أطمهلل ًا ُمِم٤مريم ً٤م هلؿ ذم شمٚمؽ اًمهللرضم٦م ،وًمق يم٤من هٜم٤مك أطمهلل رومٕمف ا 
إمم شمٚمؽ اًمهللرضم٦م ُمـ همػمهؿ ًمذيمله ؾمٌح٤مٟمف؛ إذ ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة قمٔمٞمؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
[اًمٜمً٤مء.]91-93 :
ومذيمل ؾمٌح٤مٟمف درضم٤مت أهؾ اي امن وضمٕمؾ درضم٦م إٟمٌٞم٤مء أقم ه٤م ،ومٛمـ زقمؿ أن أطمهلل ًا ُمـ همػمهؿ
ُمِم٤مرك هلؿ ومٞمٝم٤م وم٘مهلل اومؽمى قمغم ا .
وقمكم

ٟمحًٌف أٟمف ُمـ أهؾ اًمهللرضم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م أو اًمري٤مًمري٦م (ُمـ اًمّمهلل ٘ملم واًمِمٝمهللاء) ويمٗمك هب٤م

ذوم ً٤م وومْم ً.
وعم٤م يم٤من اعمٗمؽمون قمغم ا  وقمغم رؾمٚمف صٚمقات ا وؾم ُمف قمٚمٞمٝمؿ وقمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم
اًمذي زقمٛمقا ًمف ا يُم٤مُم٦م وأقمٓمقه٤م درضم٦م شمْم٤مهل درضم٦م اًمٜمٌقة ،ول شمذيمل ٓ ايُم٤مُم٦م وٓ ُمٙم٤مٟميٝم٤م
ذم يمي٤مب ا  وذًمؽ ِمٙمؽ ذم صح٦م ايُم٤مُم٦م ،ومٚمجئقا إمم ووع اًملوا ٤مت اًميل ٓ شمٙميٗمل سملومع
ايُم٤مم إمم درضم٦م اًمٜمٌقة سمؾ دمٕمٚمف ومقق إٟمٌٞم٤مء وشمنميمف ُمع إُم٤مم إٟمٌٞم٤مء صمؿ دمهلل هل٤م ىمٌقًٓ قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م.
ٍ
وسمٕمض ذر يف ،وًمق أراد ؿمخص
سم٠مًمٗم٤مظ قم٤مُم٦م ومجٕمٚمقه٤م ذم قمكم
صمؿ قمٛمهللوا إمم ه ٤مت ٟمزًم٧م
أن ٗمنه٤م سمٖمػم قمكم ًمٙم٤من إُمل واطمهلل ًا.
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ومٛمري ً ىم٤مل شمٕم٤ممم :﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      [هل
قمٛملان.]9:
ىم٤مًمقاٟ( :محـ اًملاؾمخقن) ومٚمق ىم٤مل ؿمخص :ﯱ ﯲ ﯳ أسمق سمٙمل أو قمٛمل أو ٟمحق ذًمؽ
ًمٙم٤مٟم٧م ٟمٗمس اًمهللقمقى ،واًمهللقم٤موى ٓ ٕمجز قمٜمٝم٤م ُمهلل ٍع.
وًمق أراد  سم٤مًملاؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ ؿمخّم ً٤م أو أؿمخ٤مص ً٤م ُمٕمٞمٜملم عم٤م أطمقضمٜم٤م إمم هذه اًمهللقم٤موى
وًمذيملهؿ سم٠مؾماماٝمؿ.
ول لد ٟمص واطمهلل ذم يمي٤مب ا ٍ مح سم٤مؾمؿ أطمهلل ُمـ إاٛم٦م ،ول ذيمل ايُم٤مُم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م
ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وًمق يم٤مٟم٧م هل٤م ُمريؾ هذه اعمٙم٤مٟم٦م عم٤م أظمغم  يمي٤مسمف ُمٜمٝم٤م؟!
افقؿػي افثوكقي :شم٘مل ل أن إٟمٌٞم٤مء يّمؾ ا  هبؿ ُمٌ٤مذة قمـ ـمل ؼ ُم اٙميف ومٞمقطمل إًمٞمٝمؿ ُم٤م
ِم٤مء ،ومٚمٞمس هٜم٤مك واؾمٓم٦م ُمـ اًمٌنم سملم ا  وإٟمٌٞم٤مء.
وأُم٤م إاٛم٦م ً -مق يم٤مٟمقا أاٛم٦م  -ومٚمٞمًقا ممـ ٜمدزل قمٚمٞمٝمؿ اًمقطمل؛ إذ ذًمؽ ُمـ ظمّم٤ماص إٟمٌٞم٤مء،
ومٙمٞمػ لومٕمقن إمم درضم٦م ُمـ يٚم٘مك اًمقطمل ُمـ رسمف  صٌ٤مطم ً٤م وُمً٤م ًء.
افقؿػي افثوفثي :وفمٞمٗم٦م إٟمٌٞم٤مء إسم غ اًمهلل ـ إمم إُمؿ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ٜمزل قمٚمٞمف يمي٤مب وُمٜمٝمؿ ُمـ
ٕميٛمهلل يمي٤مسم ً٤م ؾمٌؼ ،وإاٛم٦م ًمق صح٧م إُم٤مُميٝمؿ ومقفمٞمٗميٝمؿ صم٤مٟمق ٦م وهل شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل ^؛ إذ ًمق
يم٤من هٜم٤مك سم غ ضمهلل هلل عم٤م يم٤من إُم٤مُم ً٤م سمؾ ٙمقن ٟمٌٞم ً٤م ،ومٙمٞمػ شمٙمقن ُملشمٌ٦م ُمـ يم٤مٟم٧م وفمٞمٗميف صم٤مٟمق ٦م ذم ٟمٗمس
درضم٦م ُمـ يم٤مٟم٧م ُملشمٌيف أوًمٞم٦م؟
افقؿػي افرابعي :ايُم٤مم إٟمام ذف سم٤مشمٌ٤مقمف ًمٜمٌٞمف ^ ،وًمق ل حيًـ آشمٌ٤مع عم٤م اؾميحؼ ايُم٤مُم٦م،
ومٙمٞمػ ِم٤مرك إشمٌ٤مع ٟمٌٞمٝمؿ ذم درضميف ول ٜم٤مًمقا اًملومٕم٦م إٓ سمٛمي٤مسمٕميٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ ^.
افقؿػي اخلومسي :إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕمٝمؿ ىمهلل ىم٤مُمقا سميٌٚمٞمغ اًملؾم٤مًم٦م ول خيِمقا أطمهلل ًا ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىميؾ وُمٜمٝمؿ
ُمـ أوذي وم٤مرشمٗمٕم٧م سمذًمؽ درضم٤مهتؿ قمٜمهلل ا .
وإاٛم٦م اًمذ ـ زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م هلؿ ايُم٤مُم٦م ل ٌٚمٖمقا ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمهلل ـ ،وإٟمام أظمٗمقا احلؼ؛ سمؾ قمٛمٚمقا
سم٤مًمٌ٤مـمؾ شم٘مٞم٦م -يمام شمزقمؿ روا ٤مهتؿ -وم٠مي ومْمؾ ًيح٘مقٟمف وهؿ ىمهلل أو٤مقمقا ُم٤م يمٚمٗمقا سمف؟!
وٟمحـ ٟمؼمئ ؾم٤مطميٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمهللقم٤موى واًميل ل هللقمقه٤م ،وإٟمام ٟمًٌ٧م إًمٞمٝمؿ ًمٞمٙمقٟمقا ؾمي٤مر ًا
هلهللم اًمهلل ـ ،وصهللق اعمٖمٗمٚمقن هذه اًمهللقم٤موى وُمٚمئقا هب٤م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ،وٟمحـ ٟمٕملض اعمً٠مًم٦م قمغم وقء
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شمٚمؽ اًمهللقم٤موى.

ٍ
ومٕمٜمهللاذ شمٜم٘مٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مًمٜمٌل ^ إذ ىمهلل ظمٚمٗمف
افقؿػي افسودشي :إذا صهللق اًمٜم٤مس هذه اًمهللقم٤موى

ُمـ هق ُمريٚمف ،وم طم٤مضم٦م –إذ ًا -إًمٞمف ذم ُمٕملوم٦م اًمهلل ـ؛ ٕن ايُم٤مم ُمريٚمف إن ل ٙمـ أقمغم درضم٦م ُمٜمف!!
افقؿػي افسوبعي :ووع اًملوا ٤مت سم٤مؾمؿ أوًمئؽ إاٛم٦م سمام خي٤مًمػ اًمهلل ـ وأظمذ روا ٤مت أهؾ اًمًٜم٦م
اًميل رووه٤م قمـ اًمٜمٌل ^ ذم يميٌٝمؿ ،ومزادوا ومٞمٝم٤م وٟم٘مّمقا ُمٜمٝم٤م وٟمًٌقه٤م إمم إاٛم٦م ،وسمذًمؽ شمٙمقن
اعم١ماُملة ىمهلل أطمٙمٛم٧م طمٚم٘م٤مهت٤م وىمٓمٕم٧م اًمٓم٤ماٗم٦م قمـ ٟمٌٞمٝم٤م ^.
واٟمٔمل إمم مجٞمع ُم١مًمٗم٤مهتؿ ٓ شمٙم٤مد دمهلل طمهلل ري ً٤م قمـ ٟمٌٞمٜم٤م ^ ذم مجٞمع ُمً٤ماٚمٝمؿ!
ومٛمري ً ذم أصقل اًمٙم٤مذم وهل جمٚمهللان:
اعمجٚمهلل إول :ومٞمف ) 119( :روا ٦م.
واعمجٚمهلل اًمري٤مين :ومٞمف )1919( :روا ٦م.
ًمٞمس ًمٚمٜمٌل ^ ذم اعمجٚمهلل إول إٓ ( )1روا ٤مت ،وًمٞمس ًمف ذم اًمري٤مين إٓ ) 9( :روا ٦م.
أي :أهن٤م (  )1روا ٦م ُمـ سملم (  )993روا ٦م ،واًمٌ٘مٞم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم قمكم

وسمٕمض ذر يف

سمهللقمقى ايُم٤مُم٦م!
وم٠مي إُم٤مُم٦م هذه اًميل شمٚمٖمل ؾمٜم٦م رؾمقل ا ^ وشميٚم٘مك ُمـ همػمه؟!
أًمٞمس هذا دًمٞم ً قمغم ىمٓمع اًمّمٚم٦م سملؾمقل ا ^؟!
أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م -و احلٛمهلل -ومٚمؿ يٚم٘مقا د ٜمٝمؿ إٓ ُمـ رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ،وم٤مٟمٔمل إمم ُمّم٤مدرهؿ
ٓ شملى ومٞمٝم٤م إٓ ىم٤مل رؾمقل ا ^ ..وإن زادوا يم ُم ً٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م أو اًمي٤مسمٕملم وم٢مٟمام هق ًمٚمنمح
واًمٌٞم٤من ٓ ًمٚمينم ع وايًمزام.
ب) أمو افقؿػوت افتػصقؾقي ؾفل ؾقام يع:
افروايي إوػ :شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن اعمٚمؽ  -اًمذي هق ضمؼم ؾ
قمكم

 -قطمل إمم اًمٜمٌدل ^ وإمم

وإمم مجٞمع إاٛمد٦م ،وسمدذًمؽ ومٚمدؿ ٕمدهلل اًمدقطمل ظم٤مصد ً٤م سمد٤مًمٜمٌل ^ ،و ٙمدقن قمدكم

وُمدـ

أحل٘مقا سمف ذم ايُم٤مُم٦م ٓ يٚم٘مقن اًمهلل ـ ُمـ اًمٜمٌل ^ وإٟمام يٚم٘مقٟمف ُمـ ا ُ مٌ٤مذة سمقاؾمدٓم٦م اعمٚمدؽ يمدام
شمٚم٘م٤مه اًمٜمٌل ^ ،ومٚمؿ ٕمهلل اًمٜمٌل ^ هق اًمقطمٞمهلل اًمذي يٚم٘مك اًمقطمل ُمـ ا  سمؾ أصٌح ُمٕمدف ذيمد٤مء،
وهلذا ومٚمؿ ٕمهلل هق اًمقطمٞمهلل اًمذي ١مظمذ ُمٜمف اًمهلل ـ ،وإٟمام أصٌح اًمهلل ـ ُمع إاٛم٦م ومد طم٤مضمد٦م إمم رؾمدقل
ا ^ .وهذه هل صمٛملة هذه اًملوا ٦م اًميل شمْم٤مد يم م ا  وشمٚمٖمٞمف!!
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ومجٞمع اًملوا ٤مت اًمِم٤مرطم٦م ًمٚمهلل ـ قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م إٟمام هل قمـ إاٛم٦م ُمٌ٤مذة وٓ شملومع إمم اًمٜمٌل ^
وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م اًمّمٚم٦م سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمٜمٌل ^.
صمؿ ٓ ٟمهللري يمٞمػ ٜمٓمٚمؼ سمف اعمٚمؽ إمم أؿمخ٤مص ل خيٚم٘مقا سمٕمهلل ،إذ اًملوا ٦م شمزقمؿ أن اعمٚمؽ ٜمٓمٚمؼ
إمم يمؾ إُم٤مم؟!
افروايي افثوكقي :شم٘ملر أن إاٛم٦م قطمك إًمٞمٝمؿ؛ إذ اًملوح -اًمذي هق اعمٚمؽ -واًمذي ٟمزل إمم رؾمقل
ا ^ سم٤مًمقطمل ل لشمٗمع سمٕمهلل ٟمزوًمف إمم رؾمقل ا ^ ،ومٌ٘مل قطمل إمم إاٛم٦م يمام أوطمك إمم رؾمقل ا
^ ،وهذه هل اًمٜميٞمج٦م .وم٢مذا يم٤من إاٛم٦م ٠مشمٞمٝمؿ ُم٤م ٠ميت اًمٜمٌل ^ ُمـ اًمقطمل أو ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وم٠مي طم٤مضم٦م
إذ ًا إمم اًميٛمًؽ سم٘مقًمف ^ سمجقار يم م إاٛم٦م؟!
وهبذا يح٘مؼ ُملاد اعميآُمل ـ :وهق ىمٓمع صٚم٦م إُم٦م سمٜمٌٞمٝم٤م ^ صمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم ووع روا ٤مت
شمٜمً٥م إمم إاٛم٦م ومٞمي٘مٌٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ُمٕمي٘مهلل ـ أهن٤م ُمـ إاٛم٦م وهل ُمـ صٜمع اًمقو٤مقملم.
افروايي افثوفثي :ومٞمٝم٤م دقمقى ُمِم٤مريم٦م قمكم
إىملار مجٞمع اعم اٙم٦م ًمٕمكم

ًمٚمٜمٌل ^ ذم يمؾ ظمّم٤ماّمف دون اؾمديريٜم٤مء؛ إذ ومٞمٝمد٤م

سمٛمريؾ ُم٤م أىملوا سمف ًمٚمٜمٌل ^.

وهذه دقمقى ُمـ أظمٓمل اًمهللقم٤موى؛ طمٞم٨م رومٕم٧م قمٚمٞم ً٤م إمم ُم٘م٤مم اًمٜمٌل ^ اًميل رومٕمف ا  إًمٞمٝم٤م
سم٤مًمٜمٌقة وهل درضم٦م ٓ ّمؾ إًمٞمٝم٤م إٓ إٟمٌٞم٤مء.
وهذا ُمـ أقمٔمؿ آومؽماء قمغم ا  وقمغم رؾمقًمف ^ وقمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
.
ثؿ شميحهللث اًملوا ٦م قمام ٙمقن قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وميزقمؿ أٟمف ٓ ٕمٓمك رؾمقل ا ^ ؿمٞمئ ً٤م إٓ أقمٓمٞمف قمكم
 ،طميك آؾميٜمٓم٤مق واًمذي هق ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮉﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ [ٕقملاف.]9:
وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إٟمام خيص اعملؾمٚملم سم٤مًمً١مال قمـ ضمقاب أىمقاُمٝمؿ هلؿ ،ودقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ً٠مل يمام
ً٠مل اًمٜمٌل ^ ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمف ُملؾمؾ يمام أن اًمٜمٌل ^ ُملؾمؾ.
صمؿ ًمق شمٜمدزًمٜم٤م وىمٚمٜم٤م :إن إاٛم٦م قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ً٠مًمقن يمام ً٠مل اعملؾمٚمقن ،ومام هق ضمقاب إاٛم٦م؟!
هؾ سمٚمٖمقا اًمٜم٤مس أم يميٛمقا احلؼ قمـ اًمٜم٤مس ظمقوم ً٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ؟!
إٟمٌٞم٤مء سمٚمٖمقا ول ٙميٛمقا وهلذا وم٢مهنؿ ٜمجقن قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وًمٙمـ إاٛم٦م ل ٌٚمٖمقا وم٢مذا ؾمئؾ اًمٜم٤مس اًمذ ـ ذم قمٍم إاٛم٦م :هؾ سمٚمٖمقيمؿ؟!
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ىم٤مًمقا٤ ٓ :م رب .ومٛمـ هق إذ ًا اًمذي ٕم٤مىم٥م؟! إاٛم٦م أم اًمٜم٤مس؟!
أُم٤م ُمـ اقمي٘مهلل أن ُمع رؾمقل ا ^ رؾمقًٓ سمٕم٨م ُمٕمف أو سمٕمهلله ومٝمذا يم٤مومل سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ،ومٙمٞمػ
ضم ٤مز ًمٕمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م أن لووا هذه آومؽماءات اًميل شمٜم٘مض أصقل اًمهلل ـ وشمْم٤مد يم م رب اًمٕم٤معملم.
واعمٓمٚمع قمغم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م لى أن أظملة ل شمٕمهلل ُمٙم٤مٟم ً٤م جيٛمع ا  ومٞمف اًملؾمؾ وأممٝمؿ
وحي٤مؾم٥م ٟمٌٞمٝمؿ ،وإٟمام اعمٙم٤من يمٚمف ؿمٞمٕمل ،وم ذيمل ًمألٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم وٓ ٕممٝمؿ ،وإٟمام هق ُمقىمػ قمكم
وؿمٞمٕميف ،وم٤محلً٤مب طمً٤مهبؿ واعمٞمزان ُمٞمزاهنؿ.
إن اًمٕمج٥م ُمـ قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م اًمذ ـ شمًيٖمٗمٚمٝمؿ هذه اًملوا ٤مت وختهللر قم٘مقهلؿ!!
ومٚمؿ ل ذيمله٤م ا  ذم يمي٤مسمف اًمٙمل ؿ؟!
صمؿ ًمق يم٤مٟم٧م هذه درضم٦م إاٛم٦م َ
وًمق ؾم٠مًمٜم٤م :عم٤مذا يم٤من ٕاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م هذه اعمٙم٤مٟم٦م؟!
وُم٤مذا ىمهللُمقا ًمٚمهلل ـ؟
وُم٤م هل اًميْمحٞم٤مت اًميل يميٌٝم٤م هلؿ اًمي٤مر ل  -سمٕمهلل احلًلم  -طميك حيقزوا هذه اعمٙم٤مٟم٦م اًميل
اظميٗم٧م سمجقاره٤م طميك ُمٙم٤مٟم٦م إٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ اًمذ ـ ضم٤مههللوا يقم ء يمٚمٛم٦م ا  وحتٛمٚمقا ذم ذًمؽ
إذى وآسمي ء؟!
إن ا ً مٞمس سمٞمٜمف وسملم أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ٟمً٥م ،وإٟمام يٗم٤موشمقن ذم اًمهللرضم٤مت قمٜمهلله سمحً٥م
ص طمٝمؿ وشمْمحٞم٤مهتؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
[اًمٕمٜمٙمٌقت.]93:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ [احلجلات.] 9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ [احلهلل هلل.] 1:
ومٝم١مٓء ارشمٗمٕم٧م درضم٤مهتؿ سميْمحٞم٤مهتؿ ،ومام هل اًميْمحٞم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ا  اًميل اؾميحؼ هب٤م أاٛم٦م
اًمِمٞمٕم٦م ُمـ سمٕمهلل احلًلم

أن لشمٗمٕمقا هب٤م قمٜمهلل ا ؟!

افروايي افرابعيٟ :مًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف رومع يم م قمكم

إمم ُمًيقى يم م اًمٜمٌل ^ ،صمؿ

أردف ىم٤ما ً« :جرى فف مـ افػضؾ مثؾ مو جرى دحؿد ^ ،ادتعؼى ظؾقف دم رء مـ أحؽومف
ـودتعؼى ظذ ار وظذ رشقفف..ش.
ُم٤م أضملأه ُمـ يم م ُٟم ِجؾ أسم٤م قمٌهلل ا ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق قمـ ىمقًمف ،وًمٙم َّـ اعميآُمل ـ قمغم د ـ ا - 
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اًمذ ـ ل هللون ومّمؾ إُم٦م قمـ ٟمٌٞمٝم٤م -ىمهلل أيمريلوا ُمـ هذه اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م طميك أصٌح٧م قمٜمهلل أشمٌ٤مع
اًمٓم٤ماٗم٦م طم٘م ً٤م ٓ ٘مٌؾ اعملاضمٕم٦م.
صمؿ شم٠ميت اًمريٛملة اًميل أراد ه١مٓء اعمٗمؽمون وهل أن قمٚمٞم ً٤م

نمع يمام نمع اًمٜمٌل ^ إذن ل ٕمهلل

هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًملؾمقل ا ^ وهٜم٤م شميؿ طمٚم٘م٦م اعم١ماُملة طمٞم٨م اٟميٝمك اًميٕمٚمؼ سملؾمقل ا ٕن يمؾ ُم٤م ًمهلل ف
اٟمي٘مؾ إزم قمكم وذر يف.
وًمق شم٠مُمؾ اًمٕم٤مىمؾ ؿمٞمئ ً٤م ىمٚمٞم ً هلذه اًملوا ٤مت ٕٟمٙمل هذا اًمٙم م ،وًمق يم٤من قمكم

ذم درضم٦م

اًملؾمقل ^ وىمقًمف يم٘مقًمف ومام اًمٗملق سمٞمٜمٝمام؟
إذ ًا :يم مه٤م ٟمٌٞم٤من!!
وقمقد ًا قمغم سمهللء..
ومٜم٘مقل :أ ٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اعمٙم٤مٟم٦م ًمألاٛم٦م صمؿ ٓ شملد أؾمامؤهؿ ذم يمي٤مب ا  وًمق ُملة
واطمهللة؟!
ىمهلل ٘مقل ىم٤ماؾً :مق ورد حلذوم٧م؟!
ومٜم٘مقل :هذا اهت٤مم

 سم٤مًمٕمجز ،وم٢من ا  ىمهلل شمٕمٝمهلل سمٜمٗمًف أن حيٗمظ هذا اًمٙمي٤مب ،وًمق

اضميٛمٕم٧م اًمٌنم ٦م يمٚمٝم٤م عم٤م اؾميٓم٤مقم٧م أن شمٜم٘مص ُمٜمف طملوم ً٤م واطمهلل ًا.
أل حيٗمظ ا  رؾمقًمف ^ ُمـ يمٞمهلل أقمهللااف وهؿ حمٞمٓمقن سمف ُمـ يمؾ ُمٙم٤من؟ ذم ُمٙم٦م حيٞمط سمف
اعمنميمقن ..وذم اعمهلل ٜم٦م حيٞمط سمف اعمٜم٤موم٘مقن واًمٞمٝمقد ويمٚمٝمؿ ٌٞميقن ًمف اًمنم ،وم٘م٤مل ا  :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ [اعم٤ماهللة ،]99:ومٕمّمٛمف.
ويمذًمؽ طمٗمظ يمي٤مسمف  طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمف :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ [احلجل.]3:
ومٝمق اًمذي شمقمم طمٗمٔمف ،ومٝمؾ ٘م٤مل سمٕمهلل هذا :إن أطمهلل ًا ُمـ اًمٌنم ًيٓمٞمع طمذف رء ُمـ ه ٤مشمف؟!
إن اًمذي ٘مقل هذا ٓ ١مُمـ سم٤م .
إٟمٜم٤م قمٜمهللُم٤م ٟمح٤مور هبذه اًمّمقرة إٟمام ٟمل هلل إ ٘م٤مظ اًم٘مٚمقب اًمٖم٤مومٚم٦م واًمٕم٘مقل اعمخهللرة ،وإٓ وم٤محل٘مٞم٘م٦م
أووح ُمـ أن حتي٤مج إمم هذه احلقارات.
افروايي اخلومسي :تؼرر مسوواة إئؿي برشقل ار ^ بوشتثـوء افـبقة وافـؽوح:
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هذه اًملوا ٦م ظمٗمٗم٧م ُمـ اًمٖمٚمق ً
ؿمٞمئ٠م ىمٚمٞم ً؛ إذ سطم٧م سمٕمهللم ٟمٌقة إاٛم٦م ًمٙمٜمٝم٤م أقمٓميٝمؿ يمؾ ُم٤م
اًمقو٤مقملم ،وإٓ وم٢من اعم٘مّمهلل واطمهلل وهق ومّمؾ
ًمألٟمٌٞم٤مء ،وهذا آظمي ف سملم اًملوا ٤مت ٓظمي ف
َّ
إُم٦م قمـ ٟمٌٞمٝم٤م ^ وإىم٤مُم٦م سمهلل ؾ ًمف ُمـ ذر يف.
ومٜم٘مقل :إذا يم٤من ايُم٤مم ًمٞمس ٟمٌٞم ً٤م وم٢مٟمف ًمٞمس ُمٕمّمقُم ً٤م ،إذ اعمٕمّمقم إٟمام هؿ إٟمٌٞم٤مء اًمذ ـ يٚم٘مقن
قمٚمقُمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^:

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

[اًمٜمجؿ،]1:

ومٙمٞمػ إذ ًا ٙمقن يم ُمف سمٛمٜمدزًم٦م يم م رؾمقل ا ^ وهق ٓ قطمك إًمٞمف؟!
إٟمف إُم٤م أن ريٌ٧م ًمف اًمقطمل ساطم٦م ومٞمٙمقن ٟمٌٞم ً٤م وإُم٤م أن ٓ ريٌ٧م ًمف اًمقطمل ،ومٚمٞمس إذ ًا سمٛمٜمدزًم٦م
رؾمقل ا ^ ،و ٌ٘مك يم ُمف همػم ُمٕمّمقم ىم٤مسم ً ًمٚمخٓم٠م واًمّمقاب.
صمؿ ٟم٘مقل وٟمٙملرً :مق يم٤مٟم٧م يمؾ هذه اخلّم٤ماص ٕطمهلل ُمـ اًمٌنم ًمذيمله ا  ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة
واطمهللة طميك ٘مٞمؿ احلج٦م قمغم ظمٚم٘مف.
وأُم٤م شمٕمٚمٞمؼ اعمجٚمز وم

هللل قمغم قمهللم رومٕمٝمؿ إمم درضم٦م إٟمٌٞم٤مء وإٟمام ذيمل دًٓم٦م اًملوا ٦م

اًمٔم٤مهلة ،وإٓ وم٢مٟمف ىمهلل سح  -يمام شم٘مهللم  -أٟمف ٓ ًيٓمٞمع اًميٗمل ؼ سملم إاٛم٦م وإٟمٌٞم٤مء.
ب) أؿقال ظؾامء افطوئػي:
هذه إىمقال اًميل أوردٟم٤مه٤م قمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م شم١ميمهلل أهنؿ ىمهلل صهللىمقا شمٚمؽ اًملوا ٤مت واقمي٘مهللوا
ُمِم٤مريم٦م إاٛم٦م ًمٚمٜمٌل ^ ذم يمؾ ظمّم٤ماّمف دون اؾميريٜم٤مء ،وًمق ضم٤مز آؾميريٜم٤مء وم٢مٟمام هق ُمـ سم٤مب اعمج٤مُمٚم٦م
ًمٚمٜمٌل ^ وومٞمام كم دٓاؾ ذًمؽ:
 -أن اعمجٚمز اًمِمٞمٕمل أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًم٘ملن احل٤مدي قمنم (ت:

هد) ل ًيٓمع أن

ٗملق سملم إاٛم٦م واًمٜمٌل ^ ،وًمٙمٜمف جم٤مُمٚم٦م ًمٚملؾمقل ^ زقمؿ أٟمف ٓ حيًـ إـم ق اًمٜمٌقة قمٚمٞمٝمؿ ٓ أهنؿ
ًمٞمًقا أٟمٌٞم٤مء!!!
اؾميٛمع إًمٞمف ُملة أظملى طمٞم٨م ٘مقل« :وٓ ٟمٕملف ضمٝم٦م ًمٕمهللم اشمّم٤مومٝمؿ  -أي :إاٛم٦م  -سم٤مًمٜمٌقة إٓ
رقم٤م ٦م ضم ًم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ،وٓ شمّمؾ قم٘مقًمٜم٤م إمم وملق سملم اًمٜمٌقة وايُم٤مُم٦مش( ).
إن يمريلة اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م ؿمقؿم٧م قمغم قم٘مٚمٞم٦م أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم قمٍمه طميك اظميٚمٓم٧م قمٚمٞمف
ايُم٤مُم٦م سم٤مًمٜمٌقة ،ومزقمؿ أٟمف ًمقٓ (رقم٤م ٦م ضم ًم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء) ٕـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ( :اًمٜمٌقة) ومٝمق ل ٛميٜمع
( ) سمح٤مر إٟمقار (.)11/19
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قمـ ايـم ق إٓ سمًٌ٥م شمٚمؽ اًملقم٤م ٦م ٓ أٟمف ٓ ٕمي٘مهلل اؾميح٘م٤مىمٝمؿ؟!
وم٠مي و ل أقمٔمؿ ممـ ٓ ٗملق سملم اًمٜمٌل ^ وأشمٌ٤مع اًمٜمٌل ^؟!
ويمٞمػ ٕميٛمهلل قمغم ُمريؾ هذا ذم ٟم٘مؾ اًمهلل ـ أو سمٞم٤مٟمف؟!
 -1أن اعمٗمٞمهلل ُمـ أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًم٘ملن اًملاسمع واخل٤مُمس (ت1 9:هد) اؾميٓم٤مقم٧م
اًملوا ٤مت أن شم٘مٜمٕمف سم٠من إاٛم٦م (أٟمٌٞم٤مء) وًمق ل ٠مت ذم اًمنمع اًمٜمٝمل قمـ شمًٛمٞميٝمؿ( :أٟمٌٞم٤مء) ًمًامهؿ!!
٤م هل٤م ُمـ ومْمٞمح٦م شمّمٓمؽ ُمٜمٝم٤م أذان!!
يمٞمػ ٛمٙمـ عمًٚمؿ أن ِميٌف قمٚمٞمف ٟمٌٞمف ^ سم٠مشمٌ٤مقمف؟!
رؾمقل ا ^ اًمذي هُمٜم٤م سمف وصهللىمٜم٤م ُم٤م ضم٤مء سمف وأشم٤مٟم٤م سمٙمي٤مب ُمٜمزل ُمـ ا  وٟمًل يمؾ إد ٤من
ىمٌٚمف وؿمٝمهلل ًمف رسمف  سم٤مًمٜمٌقة وأقمٓم٤مه اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ دًمٞمٚمٝم٤م وضمٕمؾ اي امن سمف ذـم ً٤م ذم ىمٌقل اي امن،
وأُمل سمٓم٤مقميف وطمذر ُمـ ُمٕمّمٞميف ،وُمأل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمـ ذيمله وسمٞم٤من ومْمٚمفٚ ،ميٌس قمغم قمٚمامء
ٜميًٌقن إمم د ٜمف شمٗملده سميٚمؽ اخلّم٤ماص سمًٌ٥م روا ٤مت ُمٗمؽماة قمغم ا  وقمغم رؾمقًمف ^ وقمغم هل
سمٞميف!!
وًمق يم٤من قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ل هللون احل٘مٞم٘م٦م ًمً٠مًمقا أٟمٗمًٝمؿ :إذا يم٤من ًمألاٛم٦م هذه اعمٙم٤مٟم٦م قمٜمهلل ا 

ِ
ومٚمؿ ل ذيملهؿ ؾمٌح٤مٟمف ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة واطمهللة؟!
ًمِدؿ ل شم٠مت شمٚمؽ اًمٗمْم٤ماؾ إٓ ذم اًملوا ٤مت؟! وًمدؿ ًمدؿ ِ
شم٠مت ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟!
َ

صمؿ عم٤مذا ل ٛمحص اًمِمٞمٕم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت وهؿ ٕمٚمٛمقن أهن٤م ىمهلل شمٕملو٧م ًمٚمٙمذب واًمهللس يمام ُمل
َّ
ُمٕمٜم٤م ذم أول اًمٌح٨م؟!
ًمق حمص اًمِمٞمٕم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت ٓيميِمٗمقا أهن٤م روا ٤مت ٓ شمّمح قمـ هل اًمٌٞم٧م ،وًمٙمـ قمٚمامء
اًمِمٞمٕم٦م ٓ ل هللون ُمٕملوم٦م احل٘مٞم٘م٦م وهلذا لومْمقن ُملاضمٕم٦م اًملوا ٤مت فقؼقـفؿ أهنؿ فق حمصقهو ٓكتفك
افديـ افشقعل مـ افقجقد؛ ٕٟمف ل ٘مؿ قمغم أؾم٤مس صحٞمح وهذا ُم٤م ٘ملره أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم اًم٘ملن
اًمري٤مين قمنم أو ُمـ أيمؼم قمٚماماٝمؿ؛ إذ ١ميمهلل أٟمف ًمق حمّم٧م اًملوا ٤مت ٟٓميٝمك اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل وهذا ١ميمهلل
أهنؿ ٕمٚمٛمقن أن اًملوا ٤مت ُمٙمذوسم٦م قمغم هل اًمٌٞم٧م وأن متحٞمّمٝم٤م ٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م وهؿ ٓ ل هللون
احل٘مٞم٘م٦م ،واؾميٛمع إمم ؿمٝم٤مدة هذا اًمٕم٤مل وهمػمه ممـ ايميِمػ احل٘مٞم٘م٦م:
* ىم٤مل اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمي قؾمػ اًمٌحلاين (ت19 :

هد)( :واًمقاضم٥م :إُم٤م إظمذ

هبذه إظمٌ٤مر ،يمام هق قمٚمٞمف ُمي٘مهللُمق قمٚماماٜم٤م إسملار ،أو حتصقؾ ديـ ؽر هذا افديـ ،وذيعي أخرى ؽر
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هذه افؼيعي ،فـؼصوهنو وظدم متومفو ،فعدم افدفقؾ ظذ يؾي أحؽومفو ،وٓ أراهؿ يؾتزمقن صقئوً مـ
إمريـ ،مع أكف ٓ ثوفٌ هلام دم افبغ ،وهذا سمحٛمهلل ا فم٤مهل ًمٙمؾ ٟم٤مفمل ،همػم ُميٕمًػ وٓ ُمٙم٤مسمل) ( ).
ومٝمق ٘مقل :إُم٤م أن ٟم٠مظمذ سم٤مًملوا ٤مت رهمؿ قمهللم صحيٝم٤م قمغم وقء ُمٜمٝم٩م اًملوا ٦م ،وإُم٤م أن ٟمٌح٨م
قمـ د ـ همػم اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل؛ ٕن متحٞمص اًملوا ٦م ؾمٞم٘ميض قمغم اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل وىمهلل صهللق ومٞمام ىم٤مل.
وهلذا وم٘مهلل اظمي٤مر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اخلٞم٤مر إول وهق أظمذ اًملوا ٤مت وًمق يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م طمٗم٤مفم ً٤م قمغم
اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل!!
وىمهلل أؿم٤مر حم٘مؼ يمي٤مب اسمـ اًمٖمْم٤مالي اًمِمٞمٕمل إمم ظمٓمقرة إظمذ سمٛمٜمٝم٩م اًملوا ٦م واىمدؽمح سمٕمدض
احلٚمقل اًمٗم٤مؾمهللة ُمؼمر ًا ذًمدؽ سم٠مٟمدف حيٛمدٞمٝمؿ ُمدـ اعمد٠مزق اًمدذي دهللومٕمٝمؿ (إػ افتشضبٌ بوفتقثقؼضوت افعومضي
ادتعؿؾي! وافتل ؿد يـؽشػ ظقارهو بعد حغ ،وتؼؾى إحؽوم وتغر افػتووى ،وتظفر افػضوئح)( ).
ومٝمق خيِمك ُمـ اًمٗمْم٤ماح ذم اًمهللٟمٞم٤م وٓ خيِمك اًمٗمْم٤ماح ذم أظملة!!
 -9صهللر اًمهلل ـ اًمِمػمازي (ت 193 :هد):
ٓ ٘مؾ اًمِمػمازي ذم شمِمق ش ومٙمله قمـ ظمّم٤ماص اًمٜمٌقة قمـ ومٙمل ص٤مطمٌٞمف ،وُم٤م شم٘مهللم ُمـ اًملدود
قمٚمٞمٝمام ٍ
يم٤مف ذم اًملد قمٚمٞمف.
 -1قمٜم٤مو ـ اًمٙمي٥م اًملوااٞم٦م:
ُم٤م أورده ص٤مطمٌ٤م أيمؼم ُمقؾمققميلم ذم قمٍممه٤م صقرة ًمذًمؽ اًمٗمٙمل اعمِمقش واًمذي ىمهلل صهللق
شمٚمؽ اًملوا ٤م ت صمؿ قمٛمهلل يمؾ ُمٜمٝمام إمم قمٜم٤مو ـ يمي٤مسمف وىملر ومٞمٝم٤م ُم٤م شمْمٛمٜميف شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل ٓ ختٚمق
أؾم٤مٟمٞمهلله٤م ُمـ يمذاب أو جمٝمقل سمِمٝم٤مدة اًمٌ٤مطمريلم اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،وُمـ أراد اًمي٠ميمهلل ومام قمٚمٞمف إٓ أن ٠مظمذ
أي روا ٦م ُمـ روا ٤مت ه٤مشملم اعمقؾمققميلم و ٕملوٝم٤م قمغم ىمقاقمهلل قمٚمؿ اجللح واًميٕمهلل ؾ وؾمقف لى ُم٤م
أيمهلله اًمٌحلاين ُمـ ىمٌؾ ،وهق :اظميٗم٤مء اًملوا ٤مت وؾم٘مقط اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل.
 -9واخلٛمٞمٜمل ٘ملر ُم٤م ٘ملره أصح٤مسمف ُمـ ىمٌؾ ،ومٞم٘مقل قمـ قمكم

( :اعميحهلل سمح٘مٞم٘ميف ذم

طمية اجلؼموت واًم هقت) أي اعميحهلل سم٤مًمٜمٌل ^ ،وهذا ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمّمقومٞم٦م اًمٖم ة اًمذ ـ
ٕمي٘مهللون احت٤مد اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ،وم ٝمام طم٘مٞم٘م٦م واطمهللة قمٜمهللهؿ ٓ وملق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق وهق ٓمٌ٘مٝم٤م
هٜم٤م قمغم اًمٜمٌل ^ ،ومٞمجٕمؾ طم٘مٞم٘ميف وطم٘مٞم٘م٦م قمكم

طم٘مٞم٘م٦م واطمهللة ٓ وملق سمٞمٜمٝمام.

( ) ًم١مًم١مة اًمٌحل ـ (ص ،)19 :واٟمٔمل :ـملااػ اعم٘م٤مل (.)939/1
( )1رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مالي (ص.)11:
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املطمب الطابع
تفغٗن عم٘ بَ أب٘ طالب عم ٜالٍ ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا « :أن ا ىم٤مل٤ :م حمٛمهلل! إين ظمٚم٘ميؽ وقمٚمٞم ً٤م ٟمقر ًا ( ٕمٜمل :روطم ً٤م) ىمٌؾ أن

أظمٚمؼ ؾماموايت وأريض وقملر ،صمؿ مجٕم٧م روطمٞمٙمام وضمٕمٚميٝمام واطمهللة ،صمؿ ىمًٛميٝم٤م اصمٜميلم وىمًٛم٧م
اصمٜميلم اصمٜميلم ومّم٤مرت أرسمٕم٦م :حمٛمهلل واطمهلل .وقمكم واطمهلل .واحلًـ واحلًلم اصمٜمي٤من .صمؿ ظمٚمؼ ا وم٤مـمٛم٦م
ُمـ ٟمقر اسميهللأه٤م روطم ً٤م سم سمهللن ،صمؿ ُمًحٜم٤م سمٞمٛمٞمٜمف وم٠موم٣م ٟمقره ومٞمٜم٤مش( ).
صمؿ أو٤مف « :إن اًمٜمٌل ظمٚمؼ ُمـ ٟمقره اًمًاموات وإرض ،وهق أومْمؾ ُمـ اًمًاموات وإرض،
وًمٙمـ قمكم ظمٚمؼ ُمـ ٟمقره اًمٕملش واًمٙملد ،وقمكم أضمؾ ُمـ اًمٕملش واًمٙملدش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل أٟمف ىم٤مل« :إن ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اختذ إسملاهٞمؿ ظبد ًا ىمٌؾ أن يخذه
كبقوً ،وإن ا اختذه ٟمٌٞم ً٤م ىمٌؾ أن يخذه رشقًٓ ،وإن ا اختذه رؾمقًٓ ىمٌؾ أن يخذه خؾقالً ،وإن ا
اختذه ظمٚمٞم ً ىمٌؾ أن جيٕمٚمف إُم٤مُم ً٤م ،ومٚمام مجع ًمف إؿمٞم٤مء ،ىم٤مل:

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ىم٤مل :ومٛمـ

قمٔمٛمٝم٤م ذم قملم إسملاهٞمؿ ىم٤مل :﮳ ﮴﮵ وىم٤مل :﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ [اًمٌ٘ملة] 11:
وىم٤ملٙ ٓ :مقن اًمًٗمٞمف إُم٤مم اًمي٘ملش( ).
ٟ )9مًٌقا إمم اعم٘مهللاد سمـ إؾمقد أٟمف ىم٤مل« :يمٜم٤م ُمع رؾمقل ا ^ وهق ُميٕمٚمؼ سم٠مؾمي٤مر اًمٙمٕمٌ٦م،
وهق ٘مقل :اًمٚمٝمؿ اقمْمهللين ،واؿمهللد أزري ،واذح صهللري ،وارومع ذيملي ،ومٜمزل ضمؼماٞمؾ ،وىم٤مل :اىملأ
٤م حمٛمهلل :أل ٟمنمح ًمؽ صهللرك ،وووٕمٜم٤م قمٜمؽ وزرك ،اًمذي أٟم٘مض فمٝملك ،ورؾعـو فؽ ذـرك بعع
افرك ،وم٘ملأه٤م اًمٜمٌل ^ ،وأصمٌيٝم٤م اسمـ ُمًٕمقد ،واٟمي٘مّمٝم٤م قمريامنش( ).
 )1ىم٤مل ُم٘مٌقل أمحهلل ذم شمٗمًػم

﮾﮿﯀﯁﯂

[اًمزُمل« :]99:أي:

( ) اًمٙم٤مذم (  ،)111/سمح٤مر إٟمقار ( ،) 3/ 9هم٤م ٦م اعملام ( .)13/
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/99هم٤م ٦م اعملام ( ،) 99/1شم٠مو ؾ أ ٤مت (.)9 /1
( )9اًمٙم٤مذم (  ،) 99/آظميّم٤مص (ص ،)11:سمح٤مر إٟمقار (ٟ ،) 1/ 1مٔم٤مم احلٙمؿ ذم ايؾم م (ص.) 19:
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،) 9/99ذح إطم٘م٤مق احلؼ ( ،)139/ 1اًملوو٦م ذم ومْم٤ماؾ أُمػم اعم١مُمٜملم (ص.) 91:
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اقمٌهللوا اًمٜمٌل! ُمع اًمٓم٤مقم٦م واؿمٙملوه طمٞم٨م ضمٕمٚمٜم٤م أظم ً٤م ًمؽ واسمـ قمٛمؽ ىمقة قمْمهللكش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :أوطمك ا إمم ٟمٌٞمف  :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ [اًمزظملف ]19:ىم٤مل :إٟمؽ قمغم وٓ ٦م قمكم ،وقمكم هق اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل« :ظملضم٧م إمم رؾمقل ا ^ ،ومقضمهللشمف رايمٕم ً٤م وؾم٤مضمهلل ًا ،وهق
٘مقل :اًمٚمٝمؿ سمحلُم٦م قمٌهللك قمكم اهمٗمل ًمٚمٕم٤مصلم ُمـ أُميلش( ).
 )9وذم متريٞمٚمٞم٦م قمـ وٓدة قمكم ضم٤مء ومٞمٝم٤م« :إن قمٚمٞم ً٤م عم٤م وًمهلل ذه٥م رؾمقل ا ^ إًمٞمف ،وًمٙمٜمف رهه
ُم٤مصم ً سملم هلل ف ،واوٕم ً٤م هلله اًمٞمٛمٜمك ذم أذٟمف اًمٞمٛمٜمك وهق ١مذن و ٘مٞمؿ سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م ،و ِمٝمهلل سمقطمهللاٟمٞم٦م ا 
وسملؾم٤مًميل وهق ُمقًمقد ذًمؽ اًمٞمقم ،صمؿ ىم٤مل ًملؾمقل ا  :أىملأ؟
وم٘م٤مل ًمف :اىمل أ ومقاًمذي ٟمٗمس حمٛمهلل سمٞمهلله ًم٘مهلل اسميهللأ سم٤مًمّمحػ اًميل أٟمزهل٤م ا  قمغم هدم ،وم٘م٤مم هب٤م
ؿمٞم٨م ومي ه٤م ُمـ أول طملف ومٞمٝم٤م إمم هظمل طملف ومٞمٝم٤م ،طميك ًمق طمي هب٤م ؿمٞم٨م

ٕىمل ًمف أٟمف أطمٗمظ

ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م ُمٜمف ،صمؿ ىملأ زسمقر

ًمف ُمٜمف ،صمؿ ىملأ شمقراة ُمقؾمك

 ،طميك ًمق طميه ُمقؾمك

داود ،طميك ًمق طمي داود

ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م ُمٜمف ،صمؿ ىملأ إٟمجٞمؾ قمٞمًك ،طميك ًمق طميه قمٞمًك

ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م ُمٜمف ،صمؿ ىملأ اًم٘ملهن اًمذي أٟمزًمف ا شمٕم٤ممم قمكم ُمـ أوًمف إمم هظمله ،ومقضمهللشمف
حيٗمظ يمحٗمٔمل ًمف اًمً٤مقم٦م ُمـ همػم أن أؾمٛمع ُمٜمف ه ٦مش( ).
 )1وذم اًميٛمريٞمٚمٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م أن قمٚمٞم ً٤م

وًمهلل داظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م ،وأُم٤م اًمٜمٌل ^ وم٘مهلل وًمهلل ذم ؿمٕم٥م أيب

ـم٤مًم٥م:
ىم٤مل اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ محؾ اًمٜمٌل ^ ووٓدشمف« :ومحٚم٧م سمف أُمف ذم أ ٤مم اًمينم ؼ قمٜمهلل اجلٛملة اًمقؾمٓمك،
ويم٤مٟم٧م ذم ُمٜمزل قمٌهلل ا سمـ قمٌهلل اعمٓمٚم٥م ووًمهللشمف ذم ؿمٕم٥م أيب ـم٤مًم٥م ذم دار حمٛمهلل سمـ قؾمػش( ).
 وىم٤مل احلل اًمٕم٤مُمكم ُم١ميمهلل ًا وٓدة قمكم
«وًمهللشمف ُمٜمزهدددد ً٤م أُمددددف ُمدددد٤م

ذم اًمٙمٕمٌ٦م ذم ىمّمٞمهللة ًمف:
ؿم٤مٟمددف ذم اًمقٓدة إىمذاء

( ) شملمج٦م ُم٘مٌقل أمحهلل (ص.)391:
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)1 9/سمح٤مر إٟمقار ( ،)19/11شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،)119/1شمٗمًػم اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين (.)939/1
(ُ )9مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)111/9هم٤م ٦م اعملام (.) 99/1
( )1روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،)11:طمٚمٞم٦م إسملار (.)91/1
( )9اًمٙم٤مذم ( .)193/
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إًمٞمٝم٤م ُمـ إٟم٤مم اًمٜمً٤مءش( ).

* وىم٤مل ٟمقر اًمهلل ـ اسمـ اًمّمٌ٤مغ اعم٤مًمٙمل« :ول قًمهلل ذم اًمٌٞم٧م احللام ىمٌٚمف أطمهلل ؾمقاه وهل ؾضقؾي
وإظالء درتبتف وإطفور ًا فتؽريؿفش( ).
خصف ار تعوػ هبو إجالًٓ فف
ً
ٟ -3مًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم يمريػم ًا ُم٤م ٘مقلً :م٘مهلل أىملت زم مجٞمع اعم اٙم٦م
واًملوح واًملؾمؾ سمٛمريؾ ُم٤م أىملوا سمف عمحٛمهلل ^… ًم٘مهلل أقمٓمٞم٧م ظمّم٤مًٓ ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل إًمٞمٝم٤م أطمهلل ىمٌكم:
ٛم٧م اعمٜم٤م ٤م واًمٌ ٤م وإٟمً٤مب وومّمؾ اخلٓم٤مب ،ومٚمؿ ٗميٜمل ُم٤م ؾمٌ٘مٜمل ول ٕمزب قمٜمل ُم٤م هم٤مب
ُقم ّٚم ُ
قمٜمل…ش( ).
 - 1و ٘مقل ه ٦م ا ُمػمزا اخللاؾم٤مين« :إن شمٕمٞملم ايُم٤مم أهؿ ُمـ سمٕم٨م اًملؾمقل؛ ٕن شمليمف ٟم٘مص
ًمٚمٖملض وههللم ًمٚمٌٜم٤مءش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜتفغٗن عم٘ بَ أب٘ طالب عم ٜالٍ ^:
هذه اًملوا ٤مت اًميل أوردٟم٤مه٤م ُم ـ ُمّم٤مدر آصمٜمل قمنم ٦م اعمخيٚمٗم٦م شميٗمؼ يمٚمٝم٤م قمغم أُمل واطمهلل هق:
شمٗمْمٞمؾ قمكم

قمغم اًمٜمٌل ^ سمٚمٗمظ اخلٓم٤مب أو سم٢م اماف ،وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت:

 -1افروايي إوػ:
شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن ا  ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل ^ ،وأن ا  ظمٚمؼ
اًمٕملش واًمٙملد ُمـ ٟمقر قمكم

 ،وٓ ؿمؽ أن قملش رسمٜم٤م  ويملؾمٞمف أقمٔمؿ وأذف ُمـ يمؾ

اعمخٚمقىم٤مت.
صمؿ إن اًمٕملش هق أؾمٌؼ وضمقد ًا ُمـ اًمًاموات وإرض.
وم٘مهلل ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن قملؿمف يم٤من ُمقضمقد ًا ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
[هقد.]9:
( ) ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف إُمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف اًمٖمهلل ل (
( )1اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م (ص.) 1 :
( )9يمي٤مب اًمٙم٤مذم( ) 99- 91/
( )1أقم م اًميّمحٞمح (ص.)39:

.)999/
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ىمٌؾ ٟمقر اًمٜمٌل ^.

قمغم ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل ^.

واًمٙمذاب اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م ل ٖم٥م قمـ سم٤مًمف شمٚمؽ اًمٜميٞمج٦م.
ويمذًمؽ اعمّمهللر اًمذي روى هذه اًملوا ٦م ل ٖم٥م قمٜمف شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م.
صمؿ إن ىمقًمف هذا ٙمذسمف ىمقل ا :
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [ومّمٚم٧م:

ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

] ،ومد٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ظمٚم٘مٝم٤م ُمـ دظم٤من ول ٘مؾُ :مـ ٟمقر.

 -2افروايي افثوكقي:
وهل اعمٜمًقسم٦م إمم ضمٕمٗمل ذم شملشمٞم٥م شمهللرج إسملاهٞمؿ

ذم درضم٤مت اًمٜمٌقة.

ومذيمل أٟمف عم٤م اضميٛمٕم٧م ًمف( :اًمٕمٌقد ٦م ،واًمٜمٌقة ،واًملؾم٤مًم٦م ،واخلٚم٦م) شملىمك سمٕمهلل ذًمؽ ًمٞمٙمقن إُم٤مُم ً٤م،
ومٛملشمٌ٦م ايُم٤مُم٦م –إذ ًا -أقمغم درضم٦م ُمـ اًمٜمٌقة واًملؾم٤مًم٦م واخلٚمؼ ،وعم٤م يم٤من قمكم إُم٤مُم ً٤م ومهللرضميف أقمغم ُمـ
درضم٦م اًمٜمٌقة واًملؾم٤مًم٦م ،وإٓ ومام ُملاد اًمقو٤مع هبذه اًملوا ٦م إٓ رومع درضم٦م قمكم

سم٤ميُم٤مُم٦م اعمهللقم٤مة

ومقق درضم٦م اًمٜمٌقة اعمٕمٓم٤مة.
 -3افروايي افثوفثي :ظـ شقرة افؼح:
هذه اًملوا ٦م ومٞمٝم٤م قمهللة أُمقر:
إول :أن اًمٜمٌل ^ ٓمٚم٥م ُمـ ا  أؿمٞم٤مء ىمهلل أقمٓمٞمٝم٤م ،ومٜمزًم٧م اًمًقرة شمقسمخف؛ إذ يمٞمػ شمً٠مل
هذه إُمقر وىمهلل أوشمٞميٝم٤م؛ ومٝمؾ ٟمًٞميٝم٤م أو ل شمٕملومٝم٤م؟!
افثوين :أن ا  ىمهلل ىمقاه وؿمهلل أزره سمٕمكم

وم٘مط.

وًمق يم٤من ذًمؽ يم٤مومٞم ً٤م عم٤م سم٘مل ^ ذم ُمٙم٦م صم صم٦م قمنم قم٤مُم ً٤م ٓ ًيٓمٞمع مح٤م ٦م أصح٤مسمف مم٤م ٚمحؼ هبؿ
ُمـ ُمنميمل ىمل ش ،سمؾ طميك هق ^ ل ًيٓمع أن ٛميٜمع ُمـ إذى وقمكم ىمهلل أؾمٚمؿ ،وم٠م ـ ؿمهلل إزر
إذ ًا؟!
افثوفٌ :قمٜمهللُم٤م ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة ذم ُمٙم٦م يم٤من ؾمـ قمكم

ٓ يج٤موز قمنم ؾمٜمقات ،ومٙمٞمػ

ِمهلل  أزر اسمـ إرسمٕملم سمٖم م قمٛمله قمنم ؾمٜمقات؟!
افرابع :شمزقمؿ اًملوا ٦م أن اًمٜمٌل ^ ل ٙمـ ذيمله ُملشمٗمٕم ً٤م طميك رومٕمف ا  سمٕمكم ،وٓؿمؽ أن هذا
هللل قمغم ومْمؾ قمكم اًمذي سمًٌٌف رومع ا ؾمٌح٤مٟمف ذيمل حمٛمهلل ^ قمٚمٞمف.
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سم٠مٟمف« :صٝمل رؾمقل ا ^شوهق ٓ زال هم ُم ً٤م ل ٙميٛمؾ ول يزوج
إٓ ذم اعمهلل ٜم٦م.

سمٕمهلل ،إذ هذه اًمًقرة ُمٙمٞم٦م ول يزوج قمكم

وهذا ُمـ اًمٙمذب اًمقاوح .وىمهلل ٘مقل ىم٤ماؾ :أي سم٤مقميٌ٤مر ُم٤م ؾمٞمٙمقن .وهلذا ٟم٘مقل :هؾ قملوم٧م
وم٤مـمٛم٦م ذًمؽ أم ٓ؟!
وم٢من ىم٤مًمقا :قملوم٧م .ىمٚمٜم٤م :أٟميؿ رو يؿ أن وم٤مـمٛم٦م ل شمٙمـ شمٕمٚمؿ ،وم٘مهلل روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ أيب قمٌهلل ا
أهن٤م عم٤م شمْمجلت ُمـ زواضمٝم٤م ُمـ قمكم ىم٤مل هل٤م اًمٜمٌل ^ُ« :م٤م أٟم٤م زوضميؽ..ش .وًمق يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ عم٤م
شمْمجلت ،وهذا ٙمِمػ أن اعميآُمل ـ ًمٞمًقا ضمٝم٦م واطمهللة ،ومٙمؾ ضمٝم٦م شم٘مذف ُمـ اًملوا ٤مت ُم٤م شمل هلل.
افسودس :هذه اًملوا ٦م أٟمٛمقذج ًمٚملوا ٤مت اًميل شمٓمٕمـ ذم يمي٤مب ا  سم٠مٟمف ٟم٤مىمص.
وم٢من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي سملم أ هللي اعمًٚمٛملم اعمحٗمقظ ُمـ رب اًمٕم٤معملم ًمٞمً٧م ومٞمف هذه أ ٦م،
ودقمقى أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمريٌي٦م ذم ُمّمحػ اسمـ ُمًٕمقد ُمـ اًمٙمذب اًمٌلم!
وم٠م ـ وضمهللشمؿ ُمّمحػ اسمـ ُمًٕمقد؟!
وم٢من ىمٚميؿ :ىم٤مل ًمٜم٤م أاٛميٜم٤م.
ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ قملف أاٛميٙمؿ ،أسمقطمل أم سمٙمي٤مب؟!
وم٢من ىمٚميؿ :سمقطمل ،ومٝمذه ردة.
وإن ىمٚميؿُ :مـ يمي٤مب.
ىمٚمٜم٤م :أ ـ هذا اًمٙمي٤مب؟!
وم٢من ىمٚميؿ :إٟمف قمٜمهلل إاٛم٦م.
ىمٚمٜم٤مُ :مـ أظمؼميمؿ؟!
وم٢من ىمٚميؿ :اًملوا ٤مت.
ىمٚمٜم٤م :هذه اًملوا ٤مت هل اًميل أومًهللت اًمهلل ـ يمام رأ ٜم٤م ،وهذا اًمٌح٨م إٟمام أًمػ ًمٌٞم٤من شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م.
 -4افروايي افرابعي:
هذه اًملوا ٦م دمٕمؾ إؾم م قمكم
وذًمؽ سمهللًٓ ُمـ أن ٙمقن إؾم م قمكم
شم٘ملر اًمٕمٙمس.
 -5افروايي اخلومسي:

ذوم ً٤م ورومٕم٦م ًملؾمقل ا ^ جي٥م أن ِمٙمله٤م اًمٜمٌل ^.
واشمٌ٤مقمف ًملؾمقل ا ^ ذوم ً٤م ًمف ورومٕم٦م ،ومٝمذه اًملوا ٦م
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هذه اًملوا ٦م شم٘ملر أن ُمـ ٟمٕمؿ ا  قمغم ٟمٌٞمف أٟمف قمغم ساط ُمًي٘مٞمؿ ،وهذا اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ هق
وٓ ٦م قمكم.
ومٌهللًٓ ُمـ أن ٙمقن قمكم

قمغم ساط ُمًي٘مٞمؿ سم٤مشمٌ٤مع حمٛمهلل ^ أصٌح إصؾ وهق رؾمقل

ا ^ قمغم «ساط اًمٗملعش ،صمؿ دمٕمؾ اًملوا ٦م ذًمؽ شمٙمل ًام ًملؾمقل ا ^ وذوم ً٤م أٟمف قمغم ساط قمكم،
أي :قمغم وٓ ٦م قمكم؟!
وٟمحـ ٓ ٟمهللري يمٞمػ ٙمقن اًمٜمٌل ^ قمغم وٓ ٦م قمكم؟!
هؾ ٕمٜمل أن رؾمقًمف يمذًمؽ ُمٓم٤مًم٥م سم٠من ٙمقن حت٧م وٓ يف أم ُم٤مذا؟!
قمجٌ ً٤م هلذه اًملوا ٤مت! وقمجٌ ً٤م ٓقميامده٤م ذم اعمّمٜمٗم٤مت!
 -6افروايي افسودشي:
وأظمػم ًا :عمَّ٤م شملؾمل ذم إذه٤من قمٚمق درضم٦م قمكم
إمم قمكم

قمغم رؾمقل ا ^ ومٚمؿ ٕمهلل اًمٜم٤مس حمي٤مضملم

وم٘مط ،سمؾ طميك اًملؾمقل ^ أصٌح ي٘ملب إمم ا  سمٛمٙم٤مٟم٦م قمكم

ا ُ ميقؾم ً سمٕمٌهلله قمكم

 ،وم٠مظمذ ً٠مل

أن ٖمٗمل ًمٚمٕمّم٤مة ُمـ أُميف!

وٓ ؿمؽ أن اًمِمخص ٓ ً٠مل سمٗمْمؾ ُمـ هق دوٟمف ،وإٟمام ً٠مل سمٛمـ شمٙمقن ُمٙم٤مٟميف قمٜمهلل ا 
أقمٔمؿ ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م اًمً٤ماؾ.
 -7افروايي افسوبعي:
شمٚمؽ اًميٛمريٞمٚمٞم٦م أٟمٛمقذج عمئ٤مت اًميٛمريٞمٚمٞم٤مت إن ل شمٙمـ ٔٓف.
قمكم

ٕملف اًمهلل ـ ُمٜمذ وًمهلل ،و ٘ملأ مجٞمع صحػ إٟمٌٞم٤مء ويمذًمؽ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،و ِمٝمهلل ًمف

اًمٜمٌل ^ أٟمف أطمٗمظ ًميٚمؽ اًمّمحػ ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمذ ـ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ طمٗمٔمف ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمحٗمظ
رؾمقل ا ^ .هذه اخللاوم٦م ٜمي٩م قمٜمٝم٤م أن قمٚمٞم ً٤م

أومْمؾ ُمـ رؾمقل ا ^ وذًمؽ ُٕمقر ُميٕمهللدة:

إول :أن قمٚمٞم ً٤م شمٙمٚمؿ قمٜمهلل وٓدشمف ،ورؾمقل ا ^ ل يٙمٚمؿ قمٜمهلل وٓدشمف.
افثوين :أن قمٚمٞم ً٤م وًمهلل قم٤مروم ً٤م سم٤مًمهلل ـ ،واًمٜمٌل ^ ل قًمهلل قم٤مروم ً٤م سم٤مًمهلل ـ سمِمٝم٤مدة ا  طمٞم٨م ىم٤مل:
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ [اًمْمحك.]9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [اًمِمقرى.]91:
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮩ ﮪ ﮫ [هقد.]13 :
افثوفٌ :أن قمٚمٞم ً٤م وًمهلل طم٤مومٔم٤مً ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،واًمٜمٌل ^ إٟمام طمٗمظ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُمـ ضمؼم ؾ
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ [إقمغم.]9-9:
وهذا وقمهلل سم٤ميىملاء وٓ ٙمقن وقمهلل ًا سمف وهق ُمقضمقد ،ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ [اًمِمٕملاء.] 31- 39:

وًمق يم٤من اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ذم ىمٚمٌف ىمٌؾ ٟمزول اًملوح سمف ًمٙم٤من هذا اًم٘مقل همػم صحٞمح ،وطم٤مؿم٤م يم م
ا  أن ٓ ٙمقن صحٞمح ً٤م.
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ [اًمِمقرى ،]9:وًمق يم٤من طم٤مومٔم ً٤م عم٤م صح أن ٘مقل
ؾمٌح٤مٟمف إٟمف أوطمك إًمٞمف ،أي :أرؾمؾ إًمٞمف ُمٚمٙم ً٤م ٕمٚمٛمف اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ..وهٙمذا قمنمات أ ٤مت يمٚمٝم٤م
شم١ميمهلل أٟمف ^ ل ٙمـ ٕمٚمؿ هذا اًمٙمي٤مب.
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ

وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮩ ﮪ ﮫ [هقد.]13:
وم٤م  خيؼم أن هذا اًم٘مّمص ل ٙمـ ٕمٚمٛمف ^ وٓ ىمقُمف ىمٌؾ ٟمزول اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمٚمٞمف.
وأُم٤م قمكم وم٘مهلل قمٚمٛمف ُمٜمذ وٓدشمف!!
 -8افروايي افثومـي:
هذه اًملوا ٦م هل ضمزء ُمـ اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م وهل شم٘ملر أن قمٚمٞم٤مً

ىمهلل يم٤مٟم٧م وٓدشمف أذف ُمـ

وٓدة اًملؾمقل ^.
وم٤مًملؾمقل ^ وًمهلل ذم ؿمٕم٥م أيب ـم٤مًم٥م.
وقمكم

وًمهلل ذم داظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م.

وٓ ؿمؽ أن داظمؾ اًمٙمٕمٌ٦م أومْمؾ ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٌٕمٞمهلل طميك قمـ ُمًجهلل اًمٙمٕمٌ٦م وميٙمقن وٓدة قمكم
أومْمؾ ُمـ وٓدة اًمٜمٌل ^.
وهلذا وم٘مهلل سح سمٕمض قمٚماماٝمؿ وهق اًمّمٌ٤مغ اعم٤مًمٙمل اعمي٘مهللم ىمقًمف هبدذه اًمٗمْمدٞمٚم٦م ًمٕمدكم

وأن
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أطمهلل ًا ُمـ اًمٌنم ،ل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م طميك رؾمقل ا  ،ومٞمٙمقن قمكم هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م أومْمدؾ ُمدـ رؾمدقل ا ^
اًمذي طملم ُمـ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م.
وىمقل اًمّمٌ٤مغ« :ول قًمهلل ذم اًمٌٞم٧م احللام ىمٌٚمف أطمهلل ؾمقاه ،وهل ؾضقؾي خصف ار تعوػ هبو
وإظالء درتبتف وإطفور ًا فتؽريؿفش( ).
إجالًٓ فف
ً
ُمع أن اًم٘مّم٦م ُمٙمذوسم٦م قمغم ٟمٛمط اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م إظملى وًمق حمّمقه٤م ًميٌٞمٜمقا يمذهب٤م ًمٙمٜمٝمؿ ٓ
ل هللون يمام ذيملٟم٤م أيمريل ُمـ ُملة.
وٟمحـ ٓ ٟمًيجٞمز آؾميهللٓل سمٛمريٚمٝم٤م ًملؾمقل ا ^ إذ آؾميهللٓل سم٤مًمٙمذب ٓ لومع ص٤مطمٌف.
وأُم٤م قمكم

ومٝمق طملي سمٙمؾ ظمػم وهق همٜمل قمـ هذه إيم٤مذ ٥م ،وىمهلل صح ًمف ُمـ اًمٗمْم٤ماؾ ُم٤م

ٕمكم ىمهللره ول َ ُ
ٕمؾ ىمهللره إٓ سمينمومف سم٤مشمٌ٤مقمف ًملؾمقل ا ^ ،وُمـ أراد أن لومٕمف ومقق رؾمقل ا ^
وم٘مهلل اومؽمى قمغم ا  وقمغم رؾمقًمف ^ وقمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ٟمٗمًف.

 -9افروايي افتوشعي:
صمؿ شم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًميٗمؽمي قمغم قمكم

سم٠مٟمف هللقمل أٟمف أقمٓمل ظمّم٤مًٓ ل ٕمٓمٝم٤م أطمهلل ممـ ؾمٌ٘مف،

وٓ ؿمؽ أن رؾمقل ا ^ ممـ ؾمٌ٘مف ومٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ رؾمقل ا ^؛ ٕٟمف طم٤مز ُمـ اًمٗمْم٤ماؾ ُم٤م ل
حيز ^.
وهذا ُمـ اًمٙمذب اًمٌلم اًمذي ٟمجؾ قمٚمٞم ً٤م قمٜمف ،وًمٙمـ اًمقو٤مقملم أرادوا أن حيٚمقه ،حمؾ رؾمقل ا
^ ،صمؿ ْمٕمقن إطم٤مد ٨م قمغم ًمً٤مٟمف ومٞميؿ ىمٓمع اًمّمٚم٦م سملؾمقل ا ^.
٘مقل ه ٦م ا ُمػمزا اخللاؾم٤مين« :إن شمٕمٞملم ايُم٤مم أهؿ ُمـ سمٕم٨م اًملؾمقل؛ ٕن شمليمف ٟم٘مص ًمٚمٖملض
وههللم ًمٚمٌٜم٤مءش( ).
وهٙمذا شمٜميٝمل هذه اعم١ماُملة إمم ىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مًمٜمٌل ^ ًمقضمقد ُمـ هق أقمٔمؿ درضم٦م ُمٜمف.
واًمٜم٤مفمل ذم أطمقال اًمِمٞمٕم٦م لى أن اؾمؿ اًمٜمٌل ^ ٙم٤مد ٙمقن ُمٕمهللوُم ً٤م سمٞمٜمٝمؿ ،سمؾ طميك ذيمل ا
 ،وإٟمام احلهلل ٨م يمٚمف قمـ قمكم

وقمـ سمٕمض ذر يف ممـ رومٕمقهؿ إمم درضم٦م ايُم٤مُم٦م ايهلٞم٦م.

واًملاصهلل حلٞم٤مة اًمِمٞمٕم٦م هللرك شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م دون قمٜم٤مء.

( ) اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م (ص.) 1 :
( )1أقم م اًميّمحٞمح (ص.)39:
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وأظمػم ًا :هذه هل اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم خميٚمػ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م ىمهلل اقميهللت قمغم
ُمٙم٤مٟم٦م رؾمقل ا ^ وأذيم٧م ُمٕمف ُمـ ل نميمف ا ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ ورومٕميف ومقق درضميف طميك ًمٙم٠من
اًملؾمقل ^ هق أطمهلل أشمٌ٤مقمف.
سمؾ وشمٜميٝمل إمم دقمقى اعمّمهللىملم هل٤م إمم أن ٍمطمقا سم٠من طم٤مضم٦م اًمٌنم ٦م إمم إاٛم٦م أقمٔمؿ ُمـ
طم٤مضميٝمؿ إمم اًملؾمؾ وًمٞمس سمٕمهلل هذا و ل.
 - 1شم٘مهللم ىمقل ه ٦م ا ُمػمزا اخللاؾم٤مين وهق ىمقًمف« :إن شمٕمٞملم ايُم٤مم أهؿ ُمـ سمٕم٨م اًملؾمقل؛ ٕن
شمليمف ٟم٘مص ًمٚمٖملض وههللم ًمٚمٌٜم٤مءش( ).
هذه سمٕمض اًملوا ٤مت اعميًٚمٚم٦م إمم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م واًميل أومًهللت قم٘م٤ماهلل يمريػم ُمٜمٝمؿ؛
وإن يمٜم٤م ٓ ٟمجزم سم٠من اًمِمٞمٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ىمهلل ىمٌٚم٧م هذا اًمٙم م ،إذ اًم٘مّمهلل ًمٞمس سمٞم٤من ىمٌقل قم٤مُم٦م اًمِمٞمٕم٦م
هلذه اًملوا ٤مت أو قمهللُمف ،وإٟمام اعم٘مّمهلل سمٞم٤من وضمقد ُم١ماُملة قمغم د ـ ا  شمًٚمٚم٧م إمم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م
ومّمهللىمقه٤م أو صهللىمٝم٤م مجٝمقرهؿ ،وهذه اًملوا ٤مت أٟمٛمقذج ُمٜمٝم٤م شمِمٝمهلل ًميٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م ُمع قمنمات
اًمٜمامذج إظملى اًميل أوردٟم٤م ـملوم ً٤م ُمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٌح٨م ٟمقضمٝمٝم٤م إمم قم٘م ء اًمٗملىم٦م ًمٕمٚمٝم٤م شمقىمٔمٝمؿ
عملاضمٕم٦م قم٘م٤ماهللهؿ قمغم وقء يمي٤مب ا  وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ^ وحتذر ممـ ل هلل إومً٤مد د ٜمٝمؿ وىمٓمٕمٝمؿ قمـ
رؾمقل ا ^.
ومٝمؾ ّمحق قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م و ٕملوقا روا ٤مهتؿ قمغم وقء اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمٚملوا ٦م و ٜم٘مذوا اعمذه٥م
ُمـ هذه اًمْم ٓت و ٜم٘مذوا إشمٌ٤مع اعمً٤ميملم اًمذ ـ هملر هبؿ سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م وهل اًمٌٞم٧م ُمٜمٝمؿ سملاء؟!
هذا ُم٤م ٟملضمقه.

( ) أقم م اًميّمحٞمح (ص.)39:
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املطمب الجاوَ
تفغٗن فاطىٔ ٛأبٍاّٟا زع٘ اهلل عٍّي عم ٜالٍ ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم ضم٤مسمل سمـ قمٌهلل ا قمـ اًمٜمٌل ^ قمـ ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أٟمف ىم٤مل٤ « :م أمحهلل! ًمقٓك عم٤م

ظمٚم٘م٧م إوم ك ،وًمقٓ قمكم عم٤م ظمٚم٘ميؽ ،وًمقٓ وم٤مـمٛم٦م ل ظمٚم٘ميٙمامش( ).
 )1وىم٤مل اخلٛمٞمٜمل وهق ّمػ وم٤مـمٛم٦م

ذم إطمهللى ظمٓمٌف وسمٙمؾ ضملاءة سم٠مهن٤م (اُملأة ًمق يم٤مٟم٧م

رضم ً ًمٙم٤مٟم٧م ٟمٌٞم ً٤م ،اُملأة ًمق يم٤مٟم٧م رضم ً ًمٙم٤مٟم٧م ُمٙم٤من رؾمقل ا

!ش( ).

 )9ورد ذم يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات :سم٤مب« :إن ز ٤مرة احلًلم وإاٛم٦م
(

شمٕمهللل ز ٤مرة رؾمقل ا وهًمفش

).
 )1وىم٤مل ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمك حمٛمهلل اًمّمهللر ذم ضمقاب ؾم١مالً :مق دار إُمل سملم ز ٤مرة اًمٜمٌل

وز ٤مرة ايُم٤مم اًملو٤م (ع) وم٠مهيام أومْمؾ وأيمريل أضمل ًا؟
ومٞمجٞم٥م ىم٤ما ً « :ىمهلل ٔمٝمل ُمـ اًملوا ٤مت أومْمٚمٞم٦م ز ٤مرة ايُم٤مم اًملو٤م (ع) قمغم ز ٤مرة ؾم٤مال إاٛم٦م
وًمٙمـ ل ٟمٕمريل قمغم أومْمٚمٞميٝم٤م قمغم ز ٤مرة اًمٜمٌل

" ( ).

 )9وىم٤مل اخلٛمٞمٜمل ذم ضمقاز أيمؾ ـمٞمٜم٦م احلًلمً « :يريٜمك ُمـ اًمٓملم ـملم ىمؼم ؾمٞمهللٟم٤م أيب قمٌهلل ا
احلًلم

ًم ؾميِمٗم٤مء ،وٓ جيقز أيمؾ همػمه ،وٓ أيمؾ ُم٤م زاد قمـ ىمهللر احلٛمّم٦م اعميقؾمٓم٦م ،وٓ ٚمحؼ

سمف ـملم همػم ىمؼمه ،طميك ىمؼم اًمٜمٌل ^ وإاٛم٦م

ش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜتفغٗن فاطىٔ ٛبٍّٗا عم ٜالٍ ^:
قمٜمهللُم٤م شمِمٞمع صم٘م٤موم٦م اًملوا ٤مت همػم اًمّمحٞمح٦م ذم جميٛمع ُم٤م ،وم٢من ذًمؽ اعمجيٛمع ّمٌح أؾمػم ًا ًميٚمؽ
اًمري٘م٤موم٦م ،صمؿ ٓ ًيٖملب وىمقع اًمٕمقام واًمًٌٓم٤مء ذم أه شمٚمؽ اًمري٘م٤موم٦م سمٕمهلل ذًمؽ؛ وًمٙمـ اًمذي ًيٖملب

( ) ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ) 93/9وجمٛمع اًمٌحل ـ ٕيب احلًـ اعملٟمهللي(.) 1
( )1خمي٤مرات ُمـ أطم٤مد ٨م وظمٓم٤مسم٤مت ايُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ( ( )919/سمي٤مر ل  ) 393/9/ 9سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م قم اعملأة.
( )9يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص.)111:
( )1ساط اًمٜمج٤مة ( ُ ،)19/مٜمٞم٦م اًمً٤ماؾ (ص.)191:
( )9حتل ل اًمقؾمٞمٚم٦م (.) 91/1
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هق وىمقع يمٌ٤مر قمٚمامء اعمجيٛمع ذم أهه٤م!
وم٤مًمٜمٌل ^ أصؾ اًمنمف ذم هذه إُم٦م ،ول ٜمؾ أطمهلل اًمنمف إٓ سم٤مشمٌ٤مقمف ًمف ^ ودظمقًمف ذم أُميف،
ويمؾ ُمـ ذف ُمـ أُميف وم٢مٟمام هق سمًٌ٥م اٟميً٤مسمف إمم د ٜمف ^.
هذه هل اًم٘م٤مقمهللة قم٘م ً وٟم٘م ً ،وًمٙمـ قمٜمهللُم٤م ختيؾ اعمقاز ـ وشمٗمًهلل اعمٗم٤مهٞمؿ شمٔمٝمل شمٚمؽ اًمري٘م٤موم٦م
اعمٕمٙمقؾم٦م ،ومٞمّمٌح إصؾ وملقم ً٤م واًمٗملع أص ً ،وهذا ُم٤م طمهللث ذم هذه اجلزاٞم٦م اًميل هل صمٛملة
ًمٚمٛم١ماُملة اًمٙمؼمى اًميل وىمع وحٞميٝم٤م رضم٤مل ممـ ٟمٕمي٘مهلل أهنؿ ُم١مُمٜمقن سم٤م  ورؾمقًمف ^.
وٟم٘مػ هٜم٤م ُمع شمٚمؽ اًملوا ٤مت وإىمقال قمهللة وىمٗم٤مت:
شمزقمؿ أن قمٚم٦م ظمٚمؼ اًمقضمقد هق اًمٜمٌل

 -اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم ضم٤مسمل سمـ قمٌهلل ا

ِ
شمٙميػ هبذا اًميٕمٚمٞمؾ سمؾ ضمٕمٚم٧م ظمٚمؼ اًمٜمٌل
ل
ظمٚمؼ قمكم هل وم٤مـمٛم٦م

هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،صمؿ

 ،صمؿ ضمٕمٚم٧م اًمٕمٚم٦م ُمـ

.

٤م ًمف ُمـ يمذب وم٤موح.
هق قمٚم٦م اخلٚمؼ وم٘مهلل شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من سمٓم ٟمف وأن ا  ىمدهلل أظمدؼم أن اًمٕمٚمد٦م ُمدـ

أُم٤م يمقن اًمٜمٌل

اخلٚمؼ هق أن ٕمٌدهللوه ،يمدام ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ [اًمدذار ٤مت]99 :
وهق وطمهلله ٍ
يم٤مف ذم شمٙمذ ٥م يمؾ دقمقى شمٜم٤مىمض ظمؼمه ؾمٌح٤مٟمف.
ُمـ أضمؾ قمكم ومٚمٞمس سم٠مىمؾ سمٓم ٟم ً٤م ُمـ ؾم٤مسم٘مف؛ إذ

وأُم٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م وهل أن َظمٚمؼ اًمٜمٌل
يمٞمػ ٙمقن قمكم
إٓ سم٤مشمٌ٤مقمف ًمف

نمف قمكم
اًمذي هق أومْمؾ اًمٌنم؟! ول َ ْ ُ

هق اًمٕمٚم٦م ُمـ ظمٚمؼ اًمٜمٌل
؟!

وىمهلل ُمل ُمٕمٜم٤م ـملف ُمـ سمٞم٤من ُمٙم٤مٟميف
ومْم٤ماٚمف وقمٚمؼ إ امن اًمٜم٤مس سم٤مي امن سمف

قمٜمهلل رسمف ،ويمٞمػ أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىمهلل أيمريل ُمـ سمٞم٤من
...إمم هظمل شمٚمؽ اًمٗمْم٤ماؾ اًميل ل نميمف ومٞمٝم٤م أطمهلل ،صمؿ

٘م٤مل :إن ظمٚم٘مف ووضمقده ُمـ أضمؾ أطمهلل أشمٌ٤مقمف.
إن قمٚمٞم ً٤م
اًمٜمٌل

ًمق ل ١مُمـ سمف و يٌٕمف ًمهللظمؾ اًمٜم٤مر ويم٤من يم٤مومل ًا ُمٓملود ًا ُمـ رمح٦م ا  يمام يم٤من قمؿ

أسمق هل٥م؛ ٕن رؾمقل ا
وأُم٤م ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل

هق اعمٌٚمغ قمـ ا .

وم٢مهن٤م ًمٞمً٧م ُملشمٌٓم٦م سمٕمكم

 ،وًمق ل قضمهلل قمكم عم٤م يم٤من ًمذًمؽ شم٠مصمػم ذم

ُمٙم٤مٟم٦م رؾمقل ا سم٢ممج٤مع إُم٦م.
ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إن ظمٚمؼ اًمٜمٌل

هق ُمـ أضمؾ قمكم

.
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إمم اًملواة اًمٙمذاسملم اًمذ ـ

ً ،مٙمل شم٘مٌؾ وحتؾ روا ٤مهتؿ اعمٗمؽماة حمؾ رؾمقل ا سم٤مؾمؿ

هل اًمٌٞم٧م.
وأُم٤م ضمٕمؾ وم٤مـمٛم٦م

هل قمٚم٦م اًمٕمٚم٦م ومٝمذا ُمـ أووح اًمٙمذب ،إذ وم٤مـمٛم٦م

إٓ سمٙمقهن٤م سمٜم٧م حمٛمهلل رؾمقل ا

ٟمٗمًٝم٤م ل شمنمف

 ،سمؾ ول شمنمف إٓ سم٤مشمٌ٤مقمف ،ومٚمق ل شميٌٕمف عم٤م يم٤من هل٤م ومْمؾ وٓ

ذف.
؛ ومٙمٞمػ دمٕمؾ إذ ًا هل اًمٕمٚم٦م

صمؿ إهن٤م ًمق ل شمقضمهلل ذم هذه احلٞم٤مة عم٤م ٟم٘مّم٧م ُمٙم٤مٟم٦م رؾمقل ا
ُمـ ظمٚمؼ أسمٞمٝم٤م رؾمقل ا

؟!
وٓ ًيٓمٞمٕمقن إٓ سمٛمريؾ هذه

وًمٙمـ اًمٙمذاسملم ل هللون أن حيٓمقا ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م رؾمقل ا
إؾم٤مًمٞم٥م اًمً٤مىمٓم٦م.
ىم٤مل

( :أٟم٤م ؾمٞمهلل اًمٜم٤مس قم اًم٘مٞم٤مُم٦م) ( ).

ومٛمـ ُمـ اًمٜم٤مس ًمٞمس ُمـ وًمهلل هدم وم اسمٜميف وٓ اسمـ قمٛمف ص وٓ همػممه٤م ًمٞمًقا ُمـ اًمٜم٤مس.
وًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ اًمٙمذاب اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م ،وًمٙمـ اًمٕمج٥م ممـ حييؾ اًمّمهللارة ذم
اًمٓم٤ماٗم٦م صمؿ ٘مع وحٞم٦م ًميٚمؽ اًملوا ٦م.
 -1ومٝمذا اخلٛمٞمٜمل ٘مقل وهق ّمػ وم٤مـمٛم٦م

ذم إطمهللى ظمٓمٌف سم٠مهن٤م( :اُملأة ًمق يم٤مٟم٧م رضم ً

ًمٙم٤مٟم٧م ٟمٌٞم ً٤م ،اُملأة ًمق يم٤مٟم٧م رضم ً ًمٙم٤مٟم٧م ُمٙم٤من رؾمقل ا
وم٤مـمٛم٦م

ٟمحـ ٟمِمٝمهلل هل٤م سمام ؿمٝمهلل هل٤م سمف أسمقه٤م

قمغم ايـم ق ،وىمهلل سمنمه٤م رؾمقل ا

سم٠مهن٤م أذف ٟمً٤مء هذه إُم٦م وأومْمٚمٝمـ

سمذًمؽ قمٜمهلل ُمقشمف.

ومٕمـ قم٤ماِم٦م ىم٤مًم٧م( :يمـ أزواج اًمٜمٌل
ختٓمئ ُمِمٞميٝم٤م ُمـ ُمِمٞم٦م رؾمقل ا

!ش

( )

قمٜمهلله ل ٖم٤مدر ُمٜمٝمـ واطمهللة ،وم٠مىمٌٚم٧م وم٤مـمٛم٦م متِمك ُم٤م

ؿمٞمئ ً٤م ،ومٚمام رهه٤م رطم٥م هب٤م ،وم٘م٤ملُ« :ملطمٌ ً٤م سم٤مسمٜميلش.

صمؿ أضمٚمًٝم٤م قمـ ٛمٞمٜمف أو قمـ ؿمامًمف صمؿ ؾم٤مره٤م ومٌٙم٧م سمٙم٤م ًء ؿمهلل هلل ًا ومٚمام رأى ضمزقمٝم٤م ؾم٤مره٤م اًمري٤مٟمٞم٦م
ومْمحٙم٧م.

( ) اًمٌخ٤مري (( ،) 919/1حُ ،)1199:مًٚمؿ ( ( ) 11/ح.) 31:
( )1خمي٤مرات ُمـ أطم٤مد ٨م وظمٓم٤مسم٤مت ايُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ( 919/سمي٤مر ل  ) 393/9/ 9سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م قم اعملأة.
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ُمـ سملم ٟمً٤ماف سم٤مًمنار صمؿ أٟم٧م شمٌٙملم!

ومٚمام ىم٤مم رؾمقل ا ؾم٠مًميٝم٤مُ :م٤م ىم٤مل ًمؽ رؾمقل ا
ىم٤مًم٧مُ :م٤م يمٜم٧م أومٌم قمغم رؾمقل ا

؟

هه.

ىم٤مًم٧م :ومٚمام شمقذم رؾمقل ا ص ىمٚم٧م :قمزُم٧م قمٚمٞمؽ سمام زم قمٚمٞمؽ ُمـ احلؼ عم٤م طمهللصميٜمل ُم٤م ىم٤مل ًمؽ
رؾمقل ا

.

وم٘م٤مًم٧م :أُم٤م أن ومٜمٕمؿ ،أُم٤م طملم ؾم٤مرين ذم اعملة إومم وم٠مظمؼمين« :أن ضمؼم ؾ يم٤من ٕم٤مروف اًم٘ملهن
ذم يمؾ ؾمٜم٦م ُملة أو ُملشملم وإٟمف قم٤مروف أن ُملشملم وإين ٓ أرى إضمؾ إٓ ىمهلل اىمؽمب وم٤مشم٘مل ا
واصؼمي وم٢مٟمف ٟمٕمؿ اًمًٚمػ أٟم٤م ًمؽش.
ىم٤مًم٧م ومٌٙمٞم٧م سمٙم٤مال اًمذي رأ ٧م.
ومٚمام رأى ضمزقمل ؾم٤مرين اًمري٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل٤ « :م وم٤مـمٛم٦م أُم٤م شملولم أن شمٙمقين ؾمٞمهللة ٟمً٤مء اعم١مُمٜملم أو
ؾمٞمهللة ٟمً٤مء هذه إُم٦مش.
ىم٤مًم٧م :ومْمحٙم٧م وحٙمل اًمذي رأ ٧م.
وٟمٕمٛم٧م اعمٙم٤مٟم٦م ؾمٞمهللة ٟمً٤مء إُم٦م.

ومٝمذه ُمٙم٤مٟميٝم٤م

أُم٤م دقمقى أهن٤م« :فق ـوكً رج ً
ال فؽوكً مؽون رشقل ار

ًملؾمقل ا

ش ومٝمذا اًمٙم م ومقق أٟمف اٟمي٘م٤مص

طمٞم٨م زقمؿ أن اسمٜميف ًمق يم٤مٟم٧م رضم ً ٓؾميُٖمٜمل قمٜمف ويم٤مٟم٧م سمهلل ً ًمف ،وهذا ُمـ
وأٟمف ل ّمٓمٗمف ا  إٓ ًمٕمهللم

اًمٙمذب اًمذي ىمّمهلل سمف ص٤مطمٌف اًميٜم٘مٞمص ُمـ ؿم٠من رؾمقل ا
وضمقد اًمٌهلل ؾ ،وإٓ ًمق وضمهلل عم٤م يم٤من ٟمٌٞم ً٤م ويم٤من ذًمؽ اًمٌهلل ؾ ُمٙم٤مٟمف.
وُمهللح وم٤مـمٛم٦م

ًمٞمس ُميقىمٗم ً٤م قمغم ُمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط اًمذي ١مذي رؾمقل ا

و ١مذي اسمٜميف وم٤مـمٛم٦م و ١مذي إُم٦م.
وأُم٤م دقمقى أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م رضم ً ًمٙم٤مٟم٧م ٟمٌٞم ً٤م! ومٝمذا اًمٙم م ُمـ اًميخلص اًمٙم٤مذب؛ إذ ٓ ٕمٚمؿ
ذًمؽ إٓ قمـ ـمل ؼ اًمقطمل وٓ وطمل هٜم٤م.
صمؿ إٟمف ًمٞمً٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م هلذه آومؽماو٤مت اًمقمهٞم٦م ،وهذا ُمـ أؾمٚمقب اعمٗم٤مًمٞمس ،ومٚمام ل جيهلل ؿمٞمئ ً٤م
ذيمله قمٜمٝم٤م ٕهن٤م

ل شمٙمـ خم٤مًمٓم٦م ًمٚمٜم٤مس ،صمؿ ل شمٕمش سمٕمهلل اًمٜمٌل

ُمـ قمٚمؿ ادمف إمم ُمريؾ هذا اًمٙم م ،وٟمحـ ٟم٘مقل ٓ :حتي٤مج
ُملشمٗمٕم٦م سمهللون شمٚمؽ اًميخلص٤مت.

ُمهللة ـمق ٚم٦م ومٞمٔمٝمل ُم٤م ًمهللهي٤م

إمم اًمٙمذب ًملومع ُمٙم٤مٟميٝم٤م ومٛمٙم٤مٟميٝم٤م
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ُ -9م٤م ورد ذم يمي٤مب (يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات) سم٤مب سمٕمٜمقان «إن ز ٤مرة احلًلم وإاٛم٦م

شمٕمهللل ز ٤مرة

رؾمقل ا وهًمفش ومٝمٜم٤م ٘ملر اعمً٤مواة سملم ز ٤مرة ىمؼم رؾمقل ا  وز ٤مرة ىمؼم اسمـ سمٜميف احلًلم
واًمذي ل نمف إٓ سم٤مٟميً٤مسمف إمم سمٜم٧م اًمٜمٌل ؛ ومٙمٞمػ شمٙمقن ز ٤مرشمف ُمً٤مو ٦م ًمز ٤مرة ىمؼم ضمهلله ،وضمهلله
^ إصؾ واحلًلم هق اًمٗملع؟!
وٟمحـ ٓ ٟمهللري ُم٤م هل اًملوا ٤مت اًميل شمْمع احلًلم

ذم ُمّم٤مف ضمهلله ^ ،وضمهلله ^ ٟمٌل

إُم٦م وؾمٞمهلله٤م واًمِمٗمٞمع هل٤م قم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمؾ اًمِمٗمٞمع ًمٚمٌنم ٦م ^.
ًمٙمـ هٙمذا وح٤م ٤م اًملوا ٤مت واًميخٞم ت اًميل شمٗمًهلل اًم٘مقة اًمٕم٘مٚمٞم٦م طميك ٓ شملى احل٘مٞم٘م٦م يمام هل،
سمؾ رسمام شمٌح٨م قمـ ُمؼمرات عمريؾ هذه اًميخٞم ت ،وٓ ٕمهللم اًمٕم٘مؾ اعم٠مؾمقر أن جيهلل اًمِمٌف اًميل ختهللع
اًمًذج ُمـ إشمٌ٤مع.
 -1صمؿ شم٠ميت وميقى اًمّمهللر ًمؽمضمح ز ٤مرة ىمؼم اًملو٤م

قمغم ز ٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل ^ ،سمهللقمقى أن

فم٤مهل اًملوا ٤مت شملضمح ذًمؽ ،صمؿ ؽمدد سمٕمهلل ذًمؽ سمحج٦م قمهللم وضمقد روا ٤مت سحي٦م شم٘ملر أومْمٚمٞم٦م
ز ٤مرة ىمؼم اًملو٤م قمغم ز ٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل ^ ،وهذا اًمؽمدد ىمهلل ٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف يٌع اًمٜمص وٓ ٟمص هٜم٤م.
وهؾ حيي٤مج اقمي٘م٤مد ومْمؾ اًمٜمٌل ^ طمٞم ً٤م وُمٞمي ً٤م قمغم يمؾ اًمٜم٤مس وذف ىمؼمه قمغم يمؾ اًم٘مٌقر وقمٔمؿ
ز ٤مرة ىمؼمه ^ قمغم ز ٤مرة يمؾ اًم٘مٌقر إمم ٟمص؟!
أهٙمذا يٕم٤مُمؾ ُمع رؾمقل ا ؟!
إن هذه اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م قمغم إاٛم٦م هل اًمًٌ٥م وراء ومً٤مد هذا اًمٗمٙمل ،وًمق حتلر ُمـ أه شمٚمؽ
اًملوا ٤مت ٓشمْمح٧م ًمف احل٘مٞم٘م٦م دون قمٜم٤مء.
 -9وأظمػم ًا لى اخلٛمٞمٜمل أن ـمٞمٜم٦م احلًلم وطمهلله٤م هل اًميل ًيِمٗمك سم٠ميمٚمٝم٤م ،وٓ شمً٤موهي٤م ـمٞمٜم٦م
أظملى طميك ًمق يم٤مٟم٧م ـمٞمٜم٦م ىمؼم اًمٜمٌل ^.
وًمٞمس اًمٖملض هٜم٤م سمح٨م ضمقاز شمٚمؽ إقمامل ُمـ قمهللُمف ،وإٟمام اًمٖملض سمٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل ^ إمم
ُمٙم٤مٟم٦م أطمٗم٤مده ذم شمٚمؽ اًملوا ٤مت ،أُم٤م أيمؾ ـمٞمٜم٦م اًم٘مٌقر ومٝمق ُمـ اًمٌهللع اًميل ل شملد ذم مجٞمع اًمنمااع ،وإٟمام
اؾميحهللصميٝم٤م هذه اًملوا ٤مت اعمّمٜمققم٦م يهملاق اًمٜم٤مس ذم اًمٌهللع وشمنم ع ُم٤م ل نمقمف ا  ورؾمقًمف
^.
وهبذه اًملوا ٤مت شمٜمي٘مص ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل ^ و ٔمٝمل اعمٜم٤مومس اًمذي حيؾ حمٚمف ^ ،وشمٜم٘مٓمع اًمّمٚم٦م سمف
^ ،وهذا هق ُملاد أصح٤مب اعم١ماُملة.
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املبخح الجاٌ٘
إٖراؤٓ ^ يف أِن بٗتْ
اعمٓمٚم٥م إول :إ ذاؤه ^ ذم إٟمٙم٤مر أسمقشمف ًمٌٜم٤مشمف رىمٞم٦م وز ٜم٥م وأم يمٚمريقم.
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين :إ ذاؤه ^ ذم وم٤مـمٛم٦م

.

اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م :إ ذاؤه ^ ذم زوضمف قم٤ماِم٦م
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع :إ ذاؤه ^ ذم سم٘مٞم٦م زوضم٤مشمف.

.
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املطمب األٔه
إٖراؤٓ ^ يف إٌكاز أبٕتْ لبٍاتْ زقٗٔ ٛشٍٖب ٔأً كمجًٕ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ورد إٟمٙم٤مر أسمقشمف ^ ًملىمٞم٦م وأم يمٚمريقم وز ٜم٥م

ن قمـ مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمٝمؿ:

) أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم( ) (ت991 :هد) طمٞم٨م ىم٤مل« :أُم٤م ُم٤م روت اًمٕم٤مُم٦م ٘ -مّمهلل أهؾ اًمًٜم٦م -
ُمـ شمزو ٩م رؾمقل ا ^ قمريامن سمـ قمٗم٤من رىمٞم٦م وز ٜم٥م( ) وم٢من اًميزو ٩م صحٞمح همػم ُميٜم٤مزع ومٞمف ،إٟمام
اًميٜم٤مزع سمٞمٜمٜم٤م وىمع ذم رىمٞم٦م وز ٜم٥م هؾ مه٤م اسمٜمي٤م رؾمقل ا ^ أم ًمٞمًي٤م اسمٜميٞمف؟ إن رىمٞم٦م وزيـى زوضميل
قمريامن ل شمٙمقٟم٤م اسمٜميل رؾمقل ا ^ وٓ وًمهلل ظمهللجي٦م زوضم٦م رؾمقل ا ^ ،وإٟمام دظمٚم٧م اًمِمٌٝم٦م قمغم
اًمٕمقام ومٞمٝمام ًم٘مٚم٦م ُمٕملوميٝمؿ سم٤مٕٟمً٤مب وومٝمٛمٝمؿ سم٤مٕؾمٌ٤مبش( ).
ور َّد قمٚمٞمف حم٘مؼ اًمٙمي٤مب سم٠من ذًمؽ خم٤مًمػ ٕىمقال اًمٕمٚمامء ،وم٘م٤مل اعمٕمٚمؼ قمغم اًمٙمي٤مب د واعمًيؽم حت٧م
اؾمؿ «اًمٙم٤مشم٥مش واًمذي ل ٍمح سم٤مؾمٛمف؛ ٕن يمي٤مب اًمٙمقذم يمٚمف ـمٕمـ ودمل ح وًمٕمـ ًمٚمّمح٤مسم٦م روقان
ا قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ( :-ىمهلل قملوم٧م رأي ص٤مطم٥م اًمٙمي٤مب ذم ز ٜم٥م ورىمٞم٦م وأهندام ًمٞمًدي٤م اسمٜميدل رؾمدقل ا
^ وٓ ظمهللجي٦م ،وأن شمزو ٩م اًمٜمٌل ^ إ ٤ممه٤م قمريامن سمـ قمٗمد٤من سمٕمدهلل قميٌد٦م سمدـ أيب هلد٥م وأيب اًمٕمد٤مص سمدـ
اًملسمٞمع صحٞمح همػم ُميٜم٤مزع ومٞمف ،وًمٙمـ ىمهلل ظم٤مًمػ ص٤مطم٥م اًمٙميد٤مب ذم هدذا اًمدلأي مج٤مقمد٦م ُمدـ أؾمد٤مـملم
اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٜمً٤مسملم ممـ ٓ ًيٝم٤من هبؿُ ،مٜمٝمؿ اًمٕم ُم٦م اًمِمٞمل اعمٗمٞمهلل حمٛمهلل سمـ حمٛمهلل سمـ اًمٜمٕمامن
اًمٕمٙمؼمي ....وم٢مٟمف ذم «أضمقسم٦م اعمً٤ماؾ احل٤مضمٌٞم٦مش ذم ضمقاب اعمً٠مًم٦م اعميٛمٛم٦م ًمٚمخٛمًلم عم٤م ؾمئؾ قمـ ذًمؽ،

( ) هق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ أمحهلل اًمٙمقذم .وم٘مٞمف ،أصقزمُ ،ميٙمٚمؿُ ،مـ ايُم٤مُمٞم٦مُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :يميد٤مب ذم اًمٗم٘مدف قمدغم شملشمٞمد٥م
يمي٤مب اعمزين ،شمريٌٞم٧م ٟمٌقة إسمٜم٤مء ،يمي٤مب إصقلُ ،مٕملوم٦م وضمقه احلٙمٛم٦م ،شمٗمًػم اًم٘مدلهن ،آؾمديٖم٤مصم٦م ذم سمدهللع اًمري صمد٦م،
إوصٞم٤مءٜ .مٔمل :اًمٗمٝملؾم٧م ٓسمـ اًمٜمهلل ؿ (صُ ،)199مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)11/9
( )1قمريامن

إٟمام شمزوج رىمٞم٦م وأم يمٚمريقم ريض ا قمٜمٝمـ ،أُم٤م ز ٜم٥م وم٘مهلل يم٤مٟم٧م ُميزوضم٦م ُمـ أيب اًمٕم٤مص واًمٕمجٞم٥م أٟمدف

ٕمٞم٥م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ىمٚم٦م ُمٕملوميٝمؿ سم٤مٕٟمً٤مب يمام ؾمٞم٠ميت ذم هظمل اًمٜمص وؾمػمد قمٚمٞمف ذم اًمقىمٗم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ذم هذا اعمٓمٚمد٥م
سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.
( )9آؾميٖم٤مصم٦م ذم سمهللع اًمري صم٦م ( .)91/
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ُم٤م ٟمّمف« :إن ز ٜم٥م ورىمٞم٦م يم٤مٟمي٤م اسمٜميل رؾمقل ا ^ واعمخ٤مًمػ ًمذًمؽ ؿم٤مذ سمخ ومفش( ))( ).
وىم٤مل ذم أضمقسم٦م اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م« :وه٤مشم٤من اًمٌٜمي٤من مه٤م اًمٚمي٤من شمزوضمٝمام قمريامن سمـ قمٗم٤من سمٕمهلل ه ك

قميٌ٦م وُمقت أيب اًمٕم٤مص ،وإٟمام زوضمف اًمٜمٌل ^ قمغم فم٤مهل ايؾم م صمؿ إٟمف شمٖمػم سمٕمهلل ذًمؽ ،ول ٙمـ قمغم
اًمٜمٌل ^ شمٌٕم ً٤م ومٞمام حيهللث ذم اًمٕم٤مىمٌ٦م ،هذا قمغم ىمقل أصح٤مسمٜم٤م.
وقمغم ىمقل ومل ؼ هظمل أٟمف زوضمف قمغم اًمٔم٤مهل ،ويم٤من سم٤مـمٜمف ُمًيقر ًا ،و ٛمٙمـ أن ًؽم ا قمـ ٟمٌٞمف
ٟمٗم٤مق يمريػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وىمهلل ىم٤مل ا ؾمٌح٤مٟمف:

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽﭾ [اًميقسم٦م ،] 1 :ومٞمٙمقن ذم أهؾ ُمٙم٦م يمذًمؽ ،واًمٜمٙم٤مح قمغم اًمٔم٤مهل دون اًمٌ٤مـمـ قمغم ُم٤م
سمٞمٜم٤مه.
و ٛمٙمـ أن ٙمقن ا شمٕم٤ممم ىمهلل أسم٤مح ًمف ُمٜم٤ميمح٦م ُمـ شمٔم٤مهل سم٤ميؾم م وإن قمٚمؿ ُمـ سم٤مـمٜمف اًمٜمٗم٤مق
وظمّمف سمذًمؽ ورظمص ًمف ومٞمفش( ).
 )1وىم٤مل هظمل« :رىمٞم٦م وز ٜم٥م يم٤مٟمي٤م اسمٜميل ه٤مًم٦م أظم٧م ظمهللجي٦م ،وعم٤م ُم٤مت أسمقمه٤م رسمٞمي٤م ذم طمجل
رؾمقل ا ^ ومٜمًٌي٤م إًمٞمف يمام يم٤مٟم٧م قم٤مدة اًمٕملب ذم ٟمًٌ٦م اعملسمك إمم اعمليب ،ومه٤م اًمٚمي٤من شمزوضمٝمام قمريامن
سمٕمهلل ُمقت زوضمٞمٝمامش( ).
 )9وىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي وهق يحهللث قمـ سمٜميل رؾمقل ا ^« :وىمهلل اظميٚمػ اًمٕمٚمامء
ٓظمي ف اًملوا ٤مت ذم أهنام :هؾ مه٤م ُمـ سمٜم٤مت اًمٜمٌل ^ ُمـ ظمهللجي٦م أو أهنام رسمٞمٌي٤مه ُمـ أطمهلل زوضمٞمٝم٤م
إوًمٞملمش( ).
 )1وىم٤مل اخل٤مًميص( ) ذم طمهلل ريف قمـ أظميل اًمزهلاء -رىمٞم٦م وأم يمٚمريقمُ« :-م٤م زقمٛمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ أن

( ) اعمً٤ماؾ اًمٕمٙمؼم ٦م (ص.) 11
( )1اٟمٔمل :اًميٕمٚمٞمؼ سمح٤مؿمٞم٦م آؾميٖم٤مصم٦م ( .)99/
( )9أضمقسم٦م اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م (ص.)39-31:
( )1طم٤مؿمٞم٦م زسمهللة اًمٌٞم٤من (ص.)999:
( )9إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (ص.) 1:
( )9هق ضمقاد سمـ حمٛمهلل اخل٤مًميص ،وًمهلل ذم ُمهلل ٜم٦م اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ذم سمٖمهللاد قم٤مم (  39م) ،أصٚمف ُمدـ اًمٗمدلات إوؾمدط ،اظميدػم
قمْمق ًا ُم١مؾمً ً٤م ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمريقرة ايؾم ُمٞم٦م ذم اًمٕملاق ،ذم أول شم٠مؾمٞمس ًمدف ،يميد٥م ذم ُمٓمٚمدع طمٞم٤مشمدف جمٛمققمد٦م ُمدـ
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شمزو ٩م سمٜميٞمف ًمٕمريامن ومْمٞمٚم٦م ًمف ُمـ قمج٤ماٌف ُمـ طمٞم٨م صمٌقت اعمٜم٤مزقم٦م ذم أهنام سمٜمي٤مهش.
و ٘مقل« :ل لد رء ُمـ اًمٗمْمؾ ذم طمؼ ُمـ زقمٛمقهـ ؿم٘مٞم٘م٤مهت٤م-أي :وم٤مـمٛم٦م -سمحٞم٨م ٛمٞمزن سمف
وًمق قمـ سمٕمض اًمٜمًقةش.
و ٘مقل « :ىمهلل قملف سمٕمهللم صمٌقت أهنام سمٜمي٤م ظمػم اًملؾمؾ ^ وقمهللم وضمقد ومْمؾ هلام ًيح٘م٤من سمف
اًمنمف واًمي٘مهللم قمغم همػممه٤مش( ).
 )9وىم٤مل ضمٕمٗمل ُملشم٣م اًمٕم٤مُمكم أطمهلل اعمٕم٤مس ـ« :وأُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٙمقن ز ٜم٥م ورىمٞم٦م وأم يمٚمريقم
اًمٚمقايت يمؼمن وشمزوضم٧م إطمهللاهـ أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ اًملسمٞمع ،وإظملى قمريامن سمـ قمٗم٤من ،وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إهنـ
ًمًـ سمٜم٤مت رؾمقل ا

قمغم احل٘مٞم٘م٦مش( ).

 )9وىم٤مل طمًـ إُملم اًمِمٞمٕمل( )« :ذيمل اعم١مرظمقن أن ًمٚمٜمٌل أرسمع سمٜم٤مت ،وًمهللى اًميح٘مٞمؼ ذم
اًمٜمّمقص اًمي٤مرخيٞم٦م ل ٟمجهلل دًمٞم ً قمغم صمٌقت سمٜمقة همػم اًمزهلاء (ع) ُمٜمٝمـ ،سمؾ اًمٔم٤مهل أن اًمٌٜم٤مت
إظمل ٤مت يمـ سمٜم٤مت ظمهللجي٦م ُمـ زوضمٝم٤م إول ىمٌؾ حمٛمهلل ^ش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜإٌكاز بٍٕ ٚبٍات الٍ

لْ:

هذه اًملوا ٤مت هل طمٚم٘م٦م ُمـ قمنمات احلٚم٘م٤مت اًميل شمزء إمم اًمٜمٌل

وإمم هل سمٞميف وإمم د ٜمف

سمؾ إمم رب اًمٕم٤معملم يمام شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م ـملف ُمٜمٝم٤م.
وؾمٜم٘مػ ُمٕمٝم٤م هٜم٤م قمهللة وىمٗم٤مت ُمـ ظم ل قمهللة وملوع ،ومٜم٘مقل:

الفسع األٔه :بٗاُ تٍاقض الػٗعٔ ٛحريتّي فٗىا ذِبٕا إلْٗ:
ًم٘مهلل اطمي٤مر اًمِمٞمٕم٦م ذم اًملوا ٤مت اعميْم٤مرسم٦م اًميل ذم ُمّم٤مدرهؿ:

وُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت :اًملوا ٤مت اًمقاردة ذم ظميـ اًمٜمٌل ^ قمريامن سمـ قمٗم٤من

:

إسمح٤مث :اًمٕمٚمؿ ذم ظمهللُم٦م اًمهلل ـ ،اعم٤مريمًٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م ،احللب واًمًٞم٤مؾم٦م واًمٍمداقم٤مت اًمهللوًمٞمد٦م وىمْمدٞمف اًميٓمٌٞمدع
ُمع اًمٕمهللو اًمّمٝمٞمقين.
( ) ُمٜمٝم٤مج اًمنم ٕم٦م ًمٚمخ٤مًميص (.)13 ،131 ،113/1
( )1يمي٤مب سمٜم٤مت اًمٜمٌل أم رسم٤ماٌف (ص.)91:
( )9هق طمًـ سمـ حمًـ سمـ قمٌهلل اًمٙمل ؿ سمـ قمكم إُملم احلًٞمٜمل اًمٕم٤مُمكم ،وًمهلل ذم دُمِمؼ ؾمٜم٦م ( 919هد)ُ .مدـ ُم١مًمٗم٤مشمدف:
داالة اعمٕم٤مرف ايؾم ُمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،اعمقؾمققم٦م ايؾم ُمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،صمقرات ذم ايؾم مُ ،مًيهللريم٤مت أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م.
( )1داالة اعمٕم٤مرف ايؾم ُمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ( .)19/
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وملوا ٤مت شم٘مقل :إٟمف شمزوج اسمٜميلم ُمـ سمٜم٤مت اًمٜمٌل ^.
وروا ٤مت شمزقمؿ أٟمف يم٤مومل سم٤م اًمٕمٔمٞمؿ.
ومٞم٘مػ اًمٕم٘مؾ اًمِمٞمٕمل حمي٤مر ًا؛ إذ يمٞمػ زوج اًمٜمٌل ^ قمريامن سمـ قمٗم٤من وهق يم٤مومل سم٤م اًمٕمٔمٞمؿ؟!
واجلقاب ضم٤مهز وهق :دقمقى إٟمٙم٤مر سمٜمقة اسمٜميل اًمٜمٌل ^ زوضميل قمريامن سمـ قمٗم٤من ،وم ومْمؾ
ًمٕمريامن ،وروا ٤مت اًميٙمٗمػم ذم حمٚمٝم٤م!!
قمجٌ ً٤م هلذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًميل طملُم٧م اًميقومٞمؼ؛ ويم٤من ٜمٌ ٖمل أن شمقىمظ هذه احل٘مٞم٘م٦م ىمٚمقهبؿ وشمٓمٚمؼ هؾم٤مر
قم٘مقهلؿ ،إذ ًيحٞمؾ أن زوج اًمٜمٌل ^ اسمٜميٞمف اًمٙمل ٛميلم ُمـ رضمؾ همػم ُم١مُمـ ٓ حيٌف ا  ورؾمقًمف
^!
صمؿ ه٥م أن ه٤مشملم اًمٌٜميلم ًمٞمًي٤م اسمٜميٞمف وهق وزم أُملمه٤م ،أ ٛمٙمـ ًملؾمقل ا ^ أن ٖمِمٝمام
و زوضمٝمام ًمٖمػم إوم٤موؾ؟!
أًمٞمس هذا همِم ً٤م هلام ممـ شمقمم أُملمه٤م؟!
أٓ ُم٤م أىمٌح اًمٙمذب واجللأة قمغم ا  وقمغم رؾمقًمف ^ وقمغم ؾم٤مدات اعم١مُمٜملم!
إن ُمذهٌ ً٤م هللومع ص٤مطمٌف يٟمٙم٤مر احل٘م٤ماؼ واهت٤مم رؾمقل ا سمٕمهللم إُم٤مٟم٦م واًمٜمّمح عمـ وٓه ا 
أُمله ًمٞمس ُمذهٌ ً٤م ُمٕميؼماً ،سمؾ ُمذه٥م ُمٜمٙمل؛ ومٝمؾ ٕمل اًمٕم٘م ء؟!
أُم٤م يمقن رىمٞم٦م وأم يمٚمريقم ًمٞمًي٤م اسمٜميل اًمٜمٌل ^ ومٝمق ىمقل زور واومؽماء قمغم ه٤مشملم اًمٌٜميلم اًمٓم٤مهلشملم
وإ ذاء ٕسمٞمٝمام ^ ،وؾمٞمٙمقن ظمّمٞمؿ ُمـ هذاه ومٞمٝمام قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وم٤مًمٜمٌل ^ يم٤من ًمف أرسمع ُمـ اًمٌٜم٤مت يمٚمٝمـ ُمـ ظمهللجي٦م

:

إومم :ز ٜم٥م ،وىمهلل زوضمٝم٤م اًمٜمٌل ^ أسم٤م اًمٕم٤مص سمـ اًملسمٞمع.
اًمري٤مٟمٞم٦م :رىمٞم٦م ،وىمهلل زوضمٝم٤م اًمٜمٌل ^ ُمـ قميٌ٦م سمـ أيب هل٥م ،ومٓمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمهللظمقل هب٤م ،وميزوضمٝم٤م
قمريامن سمـ قمٗم٤من

صمؿ ه٤مضمل هب٤م إمم احلٌِم٦م صمؿ إمم اعمهلل ٜم٦م ،وذم اًمٕم٤مم اًمري٤مًم٨م أصمٜم٤مء همزوة سمهللر شمقومٞم٧م

.
اًمري٤مًمري٦م :أم يمٚمريقم ،زوضمٝم٤م اًمٜمٌل ^ قمريامن سمـ قمٗم٤من سمٕمهلل ُمقت أظميٝم٤م رىمٞم٦م.
وذًمؽ ذف ل ٜمٚمف همػمه

 ،وهلذا ؾمٛمل(ذا اًمٜمقر ـ) ًمزواضمف ُمـ اسمٜميل رؾمقل ا ^.

وًمٙمـ سمٕمض أوملاد اًمٓم٤ماٗم٦م ل لق هلؿ ذًمؽ ،ومٜم٤مزقمقا رؾمقل ا ^ ذم سمٜم٤مشمف وأٟمٙملوهـ ،ول
٘ملوا إٓ سمٗم٤مـمٛم٦م

وُم٤م قمهللاه٤م وم٘مهلل زقمٛمقا أهنـ ًمًـ سمٜم٤مشمف.
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وم٘مٌح ا ُمـ هذى رؾمقًمف ^ وهذى هل سمٞميف سمٛمريؾ هذا اًمٙم م اعمٜمٙمل.

الفسع الجاٌ٘ٔ :قفات وع وا ٔزد يف السٔاٖات:

وٟم٘مػ ُمع هذه إىمقال وىمٗميلم :وىمٗم٦م جمٛمٚم٦م ووىمٗم٦م ُمٗمّمٚم٦م:

افقؿػي ادجؿؾي :صمٌ٧م سمٜمص يمي٤مب ا  أن ٟمٌٞمٜم٤م ^ ًمف أيمريل ُمـ سمٜم٧م ،وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م -يمام ُمل-
ٓ ٘ملأون اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،طميك إن أطمهللهؿ ٌٚمغ رشمٌ٦م آضميٝم٤مد ول ٘ملأ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ُملة واطمهللة
سمِمٝم٤مدة قمٚماماٝمؿ يمام شم٘مهللم .وهلذا ٓ ٕملومقن ُم٤م ذم ُم٤م ذم يمي٤مب ا :
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ [إطمزاب.]93:
وم٤م ؾمٌح٤مٟمف ذيمل ذم هذه أ ٦م أىمً٤مم اًمٜمً٤مء ذم طم٘مف ^ ذم اعمجيٛمع اعمًٚمؿ اعمخ٤مـم٥م هبذا
اًمينم ع ،ومذيمل:
زوضم٤مت اًمٜمٌل ^.-1سمٜم٤مت اًمٜمٌل ^.
ٟ-9مً٤مء اعم١مُمٜملم.
ُم٤مذا سم٘مل ُمـ اًمٜمً٤مء ذم اعمجيٛمع اعمًٚمؿ؟! ل ٌؼ أطمهلل.
وم٘مقًمف شمٕم٤ممم( :سمٜم٤مشمؽ) ؿمٝم٤مدة ُمـ رب اًمٕم٤معملم أن ٟمٌٞمف ^ ًمف سمٜم٤مت وأن طمٙمٛمٝمـ ذم احلج٤مب
طمٙمؿ زوضم٤مشمف وٟمً٤مء اعم١مُمٜملم؛ ومٙمٞمػ ٘مقل( :وسمٜم٤مشمؽ) وًمٞمس ًمف إٓ سمٜم٧م واطمهللة؟! وم٤مًم٘ملهن أصهللق
ُمـ هذه اًمهللقم٤موى اًمٌ٤مـمٚم٦م.
افقؿػي افتػصقؾقي:
دم هذه افقؿػي كعرض أؿقال افطوئػي دم بـوت افـبل ^ ثؿ كبغ مو ؾقفو مـ ميخذ:
 )1ؿقل أيب افؼوشؿ افؽقدم وكؼػ معف وؿػوت:
أوًٓ :ىمقًمف :إن اًمٕم٤مُم٦م -أي :اًمًٜم٦م -روت أن قمريامن زوج ز ٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل ا ^.
هذه اًمهللقمقى ُمـ اًمٙمذب اًمٌلم ،وٓ قضمهلل هذا اًمٙم م ذم روا ٦م صحٞمح٦م وٓ وٕمٞمٗم٦م ومٛمـ أ ـ
ضم٤مءوا هبذا اًمٙم م اًمٌ٤مـمؾ؟!
ومز ٜم٥م ىمهلل شمزوضمٝم٤م أسمق اًمٕم٤مص ىمٌؾ ايؾم م وسم٘مٞم٧م ذم قمّمٛميف طميك ُم٤مشم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمري٤مُمٜم٦م
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ًمٚمٝمجلة ،أي :سمٕمهلل زواج قمريامن ُمـ أظميٝم٤م أم يمٚمريقم سمخٛمس ؾمٜمقات يمام ذم مجٞمع شمقار ل اعمًٚمٛملم!
ومٙمٞمػ يزوج قمريامن اُملأة هل٤م زوج ول ٛم٧م قمٜمٝم٤م ول ٓمٚم٘مٝم٤م طميك ُم٤مشم٧م؟!
ومٛمـ أ ـ أظمذت هذه اعمٕمٚمقُم٦م ٤م ؾمٞم٤مدة اًمٕم٤مل؟!
وم٤مجلٝمؾ داء واًمٙمذب سم ء!
ىمقًمف« :إن رىمٞم٦م وز ٜم٥م زوضميل قمريامن ل شمٙمقٟم٤م اسمٜميل رؾمقل ا ^ وٓ وًمهلل ظمهللجي٦مش .قمجٌ ً٤م هلذه
اجللأة اًميل ٓ ؾمٜمهلل هل٤م ُمـ اًمي٤مر ل اًمّمحٞمح وٓ اًمْمٕمٞمػ ،وهل ُمّم٤مدُم٦م ًمٙم م ا  يمام شم٘مهللم.
صمؿ ىم٤مل« :وإٟمام دظمٚم٧م اًمِمٌٝم٦م قمغم اًمٕمقام ومٞمٝمام ًم٘مٚم٦م ُمٕملوميٝمؿ سم٤مٕٟمً٤مب وومٝمٛمٝمؿ سم٤مٕؾمٌ٤مبش.
وٓ ٟمهللري ُمـ اًمذي ٕملف إٟمً٤مب سمٕمهلل أن اشمْمح يمذب هذه اًمهللقمقى ،أهق اًمذي جي٤مزف سمام ٓ
ٕملف ذم اًمي٤مر ل أم اًمذ ـ ريٌيقن ُم٤م ريٌيف اًمي٤مر ل اًمذي هؿ ؾمجٚمقه؟! إذ اًمي٤مر ل إٟمام يميٌف أهؾ اًمًٜم٦م
واًمِمٞمٕم٦م اقميٛمهللوا قمغم يميٌٝمؿ.
وًمٞمس ًمٚمِمٞمٕم٦م أي يمي٤مب ُمٕميٛمهلل ذم اًمًػم وٓ ذم إٟمً٤مب وٓ ذم اًمي٤مر ل ،وإٟمام ٕميٛمهللون قمغم
يمي٥م اًمًٜم٦م اًمذ ـ أيملُمٝمؿ ا  سمحٗمظ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وطمٗمظ اًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م اعمٓمٝملة وطمٗمظ إٟمً٤مب
وطمٗمظ اًمي٤مر ل وطمٗمظ اًمٚمٖم٦م ،ومٝمذه قمٚمقُمٝمؿ واًمِمٞمٕم٦م قم٤مًم٦م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م.
صمؿ هذا وأُمري٤مًمف ٓ حيًٜمقن ومٝمؿ وٓ ٟم٘مؾ ُم٤م يميٌف أهؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمٝمف اًمّمحٞمح ،وُمع ذًمؽ
ٓمٕمٜمقن ومٞمٝمؿ وهؿ أرسم٤مب اًميهللو ـ.
وٓ ٟمهللري ذم أي يمي٤مب ىملأ هذه اعمٕمٚمقُم٦م!
وٟمحـ ٟمجزم أٟمف ٓ قضمهلل أي يمي٤مب ؾمٜمل ىم٤مل هبذا اًم٘مقل اعمٜمٙمل ،وًمق ىم٤مل سمف أطمهلل ُمٜمٝمؿ ًملددٟم٤م
قمٚمٞمف ىمقًمف يم٤ماٜم ً٤م ُمـ يم٤من؛ ٕن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٙمذسمف واًمي٤مر ل لده.
واؾميٛمع إمم اعم٤مزٟمهللراين اًمِمٞمٕمل ؿم٤مرح اًمٙم٤مذم وهق ٙمذب ص٤مطمٌف ،ومٞم٘مقل« :واضميٛمع أهؾ اًمٜم٘مؾ
أهن٤م – أي :ظمهللجي٦م -وًمهللت ًمف  -أيً :مٚمٜمٌل ^  -أرسمع سمٜم٤مت ويمٚمٝمـ أدريمـ ايؾم م وه٤مضملن :ز ٜم٥م
ووم٤مـمٛم٦م ورىمٞم٦م وأم يمٚمريقمش( ).
وم٤معم٤مزٟمهللراين اًمِمٞمٕمل ِمٝمهلل أن مجٞمع اعم١مرظملم -اًمذ ـ هؿ أهؾ اًمٜم٘مؾ ،أي :أهؾ اًمًٜم٦م إذ هؿ
اًمذ ـ يميٌقا اًمي٤مر ل -أمجٕمقا قمغم أن ًمٚمٜمٌل ^ أرسمع سمٜم٤مت ،ومٛمـ أ ـ أشمك اًمِمٞمٕمل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم
هبذا آومؽماء؟!
( ) ذح اعم٤مزٟمهللراين ًمٚمٙم٤مذم (.) 99/9
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ذم يمي٤مسمف احلٙمٞمؿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [اًمزظملف.] 3:

وٓ شمٕمج٥م ُمـ ظمٓم٠م أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمٞمٕمل اًمي٤مرخيل اًمٗم٤مدح ،وم٘مهلل ضم٤مء سمٕمهلله أيمؼم قمٚماماٝمؿ ذم قمٍمه
وهق اعمٗمٞمهلل (ت1 9 :هد) ويملر ٟمٗمس اخلٓم٠م ذم يمي٤مسمف( :اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م) وم٘م٤مل حت٧م قمٜمقان:
«اعمً٠مًم٦م اًمٕم٤مذة :ذم شمزو ٩م أم يمٚمريقم وسمٜم٤مت اًملؾمقل  ،ؾم١مآً واطمهلل ًا هقُ :م٤م ىمقًمف  -أدام
ا شمٕم٤ممم قم ه  -ذم شمزو ٩م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّم ة واًمً م اسمٜميف ُمـ قمٛمل سمـ
اخلٓم٤مب ،وشمزو ٩م اًمٜمٌل  اسمٜميٞمف ز ٜم٥م ورىمٞم٦م ُمـ قمريامن؟ش.
ومذيمل اجلقاب قمغم اًمً١مال إول إمم أن ىم٤مل« :وه٤مشم٤من اًمٌٜمي٤من  -أي :ز ٜم٥م ورىمٞم٦م اعمي٘مهللم ذيملمه٤م
هٟمٗم ً٤م  -مه٤م اًمٚمي٤من شمزوضمٝمام قمريامن سمٕمهلل ه ك قميٌ٦م وُمقت أيب اًمٕم٤مص..ش( ).
وم٤مٟمٔمل إمم هذا اًمٕم٤مل اًمري٤مين! وأسمق اًمٕم٤مص يمام شم٘مهللم ىمهلل شمزوج سمز ٜم٥م وسم٘مٞم٧م ذم قمّمٛميف إمم أن
أؾمٚمؿ ،وشمقومٞم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمري٤مُمٜم٦م ُمـ اهلجلة وهل ذم قمّمٛميف ،ومٙمٞمػ يزوج قمريامن اُملأة ذم قمّمٛم٦م
زوضمٝم٤م؟!
وقمريامن سمـ قمٗم٤من

إٟمام شمزوج سم٠مم يمٚمريقم سمٕمهلل ُمقت رىمٞم٦م قم٘م٥م همزوة سمهللر وىمٌؾ ُمقت ز ٜم٥م

سمخٛمس ؾمٜمقات شم٘مل ٌ ً٤م.
وىمهلل شم٤مسمٕمٝمام حم٘مؼ يمي٤مب اًمٙمقذم وص٤مطم٥م طم٤مؿمٞم٦م زسمهللة اًمٌٞم٤من ...وهمػمهؿ.
وأُم٤م اًمذ ـ اقمؽمومقا سمٌٜمقهتـ ًمٚمٜمٌل ^ وم٘مهلل اطمي٤مروا ذم شمؼم ل هذا اًمزواج ُمع احلٙمؿ سميٙمٗمػمه.
وُمـ شمٚمؽ اًميٕمٚمٞم ت ُم٤م كم:
ومٛملة ىم٤مًمقا( :إٟمام زوضمف اًمٜمٌل ^ قمغم فم٤مهل ايؾم م صمؿ إٟمف شمٖمػم سمٕمهلل ذًمؽ)
وُملة ىم٤مًمقا( :إٟمف زوضمف قمغم اًمٔم٤مهل ،ويم٤من سم٤مـمٜمف ُمًيقر ًا ،و ٛمٙمـ أن ًؽم ا قمـ ٟمٌٞمف
ٟمٗم٤مق يمريػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،وىمهلل ىم٤مل ا ؾمٌح٤مٟمف:
ﭽﭾ

ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

[اًميقسم٦م ،] 1 :ومٞمٙمقن ذم أهؾ ُمٙم٦م يمذًمؽ ،واًمٜمٙم٤مح قمغم اًمٔم٤مهل دون اًمٌ٤مـمـ قمغم ُم٤م

سمٞمٜم٤مه).
وأظملى ىم٤مًمقا ( :و ٛمٙمـ أن ٙمقن ا شمٕم٤ممم ىمهلل أسم٤مح ًمف ُمٜم٤ميمح٦م ُمـ شمٔم٤مهل سم٤ميؾم م وإن قمٚمؿ ُمـ
سم٤مـمٜمف اًمٜمٗم٤مق وظمّمف سمذًمؽ ورظمص ًمف ومٞمف).
( ) اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م (ص.)31:
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ؾمٌح٤من ا !!
إن اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مقاقمهلل اًمٌ٤مـمٚم٦م ٓ هللوم.
وهذه احلػمة دًمٞمؾ اًمٌٓم ن!!
ه٥م أن اًمٜمٌل ^ ٓ ٕمٚمؿ قمـ طم٤مل قمريامن
أ لى ؾمٌح٤مٟمف أن هللٟمس قملض رؾمقل ا

أًمٞمس ا ٕ مٚمؿ؟!
^ سمٛمّم٤مهلة اًمٙمٗم٤مر سمٕمهلل أن أقمزه ا



سم٤ميؾم م؟!
صمؿ أ ٛمٙمـ أن خيٗمك قمغم رؾمقل ا ^ وهق أزيمك اًمٌنم؟!
صمؿ اٟمٔمل إمم اًميٕمٚمٞمؾ اًمً٤مىمط( :و ٛمٙمـ أن ٙمقن ا شمٕم٤ممم ىمهلل أسم٤مح ًمف ُمٜم٤ميمح٦م ُمـ شمٔم٤مهل سم٤ميؾم م
وإن قمٚمؿ ُمـ سم٤مـمٜمف اًمٜمٗم٤مق وخصف بذفؽ ورخص فف ؾقفش( ).
وهؾ هذه ومْمٞمٚم٦م خيص ا  هب٤م رؾمقًمف ^ وخيص هب٤م سمٜم٤مشمف؟!
أرأ ٧م ًمق أن أطمهلل أسم٤مء قمٚمؿ ٟمٗم٤مق ؿمخص ُمـ إؿمخ٤مص وظمٓم٥م هذا اًمِمخص إطمهللى سمٜم٤مت
اسمٜمف ،واسمٜمف ٓ ٕمٚمؿ ٟمٗم٤مق ذًمؽ اًمِمخص أ ٛمٙمـ ًمألب أن ًٙم٧م ًمٞمخص اسمٜمف وسمٜم٧م اسمٜمف سمذًمؽ اًمزوج
اعمٜم٤مومؼ؟!
أٓ ىمٌح ا اجلٝمؾ! وىمٌح اًمٕم٘م٤ماهلل اًميل شمهللومع ًمٚمٌ٤مـمؾ.
ذم هذا اًم٘مقل اومؽماء ضمهلل هلل قمغم رؾمقل ا ^ وهق أن اسمٜميل رؾمقل ا ^ (رىمٞم٦م وز ٜم٥م يم٤مٟمي٤م
اسمٜميل ه٤مًم٦م أظم٧م ظمهللجي٦م ،وعم٤م ُم٤مت أسمقمه٤م رسمٞمي٤م ذم طمجل رؾمقل ا ^ ومٜمًٌي٤م إًمٞمف يمام يم٤مٟم٧م قم٤مدة
اًمٕملب ذم ٟمًٌ٦م اعملسمك إمم اعمليب ،ومه٤م اًمٚمي٤من شمزوضمٝمام قمريامن سمٕمهلل ُمقت زوضمٞمٝمؿ).
وهذه دقمقى ضمهلل هللة :أهنـ سمٜم٤مت أظم٧م ظمهللجي٦م ،وعم٤م يم٤من رؾمقل ا ^ ،رسم٤مهـ وم٘مهلل ٟمًٌـ إًمٞمف!!
٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م ٓ شمهللل قمغم اجلٝمؾ سم٤مًمي٤مر ل ومحً٥م سمؾ شمهللل قمغم اجلٝمؾ سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

( ) أضمقسم٦م اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م (ص.)39-31:
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ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ [إطمزاب.]9-1 :
وم٘مهلل يم٤من اًميٌٜمل  -أيٟ :مًٌ٦م اًمِمخص إمم همػم أسمٞمف ُ -مـ أُمقر اجل٤مهٚمٞم٦م ،ومج٤مء ايؾم م وٟمًخ٦م
وهنك قمٜمف ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إن اًمٜمٌل ^ سم٘مل قمغم قم٤مدة اًمٕملب ٜمً٥م إًمٞمف همػم سمٜم٤مشمف؟!
ًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م إوااؾ ىمهلل اٟم٘مٓمٕمقا قمـ اًم٘ملهن يمام ِمٝمهلل اعمٕم٤مسون وم ًمقم قمٚمٞمٝمؿ!!
وم٘مهلل شم٘مهللم ىمقل اًمِمٞمٕمل ُملشم٣م ُمٓمٝملي اًمذي ٘مقل ومٞمف« :قمجٌ٤مً! إن اجلٞمؾ اًم٘مهلل ؿ ٟمٗمًف ىمهلل هجل
اًم٘ملهن وشمليمف ،صمؿ ٕمي٥م قمغم اجلٞمؾ اجلهلل هلل ًمٕمهللم ُمٕملوميف سم٤مًم٘ملهن).
 )9ىمقل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي( :وىمهلل اظميٚمػ اًمٕمٚمامء ٓظمي ف اًملوا ٤مت ذم أهنام هؾ مه٤م ُمـ سمٜم٤مت
اًمٜمٌل ^ ُمـ ظمهللجي٦م أو أهنام رسمٞمٌي٤مه ُمـ أطمهلل زوضمٞمٝم٤م إوًمٞملم).
أوًٓ :دقمقى أن اًمٕمٚمامء اظميٚمٗمقا ،ومٝمذه دقمقى ىمهلل يمٌٝم٤م اعم٤مزٟمهللراين يمام شم٘مهللم طمٞم٨م ذيمل ايمج٤مع
قمغم أهنـ سمٜم٤مت اًمٜمٌل ^.
ثوكقوً :دقمقى أهنام رسمٞمٌي٤مه صمؿ ٜمًٌ٤من إًمٞمف ،ومٞم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ىمٞمؾ ذم ص٤مطمٌف اًمً٤مسمؼ.
 -4ؿقل اخلوفيص أكف( :ؿد ظرف بعدم ثبقت أهنام بـتو خر افرشؾ ^)
ؿقل ؾقف جموزؾي واضحي!!
وإٓ أيـ ثبً أهنـ فسـ بـوت افـبل ^ ،واًم٘ملهن ؿمٝمهلل سم٠مهنـ سمٜم٤مشمف واًمي٤مر ل ِمٝمهلل سم٠مهنـ سمٜم٤مشمف،
وقمٚمامء إُم٦م إسملار ِمٝمهللون أهنـ سمٜم٤مشمف ،ومٛمـ أ ـ إذ ًا زقمؿ أٟمف قملف أهنام ًمًـ سمٜم٤مت اًمٜمٌل ^.
وأُم٤م إٟمٙم٤مر أن ٙمقن زواج قمريامن

ُمـ اسمٜميل رؾمقل ا ^ ًمٞمس ومٞمف ومْمٞمٚم٦م؛ ٕهنام طمً٥م

زقمٛمف ل لد ومٞمٝمام ومْمؾ.
وم ٟمهللري ُم٤م هق اًمٗمْمؾ اًمذي ل لد!
وهؾ هٜم٤مك ومْمؾ أقمٔمؿ ُمـ يمقهنام اسمٜميل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^؟!
وهؾ ذوم٧م وم٤مـمٛم٦م

سمٖمػم هذا اًمنمف؟!

وًمق ؾم٠مًمٜم٤مه وم٘مٚمٜم٤مً :مق ل شمٙمـ وم٤مـمٛم٦م

اسمٜم٦م رؾمقل ا ^ ومٝمؾ ؾمٞمٙمقن هل٤م ُمـ اًمنمف ُم٤م

يم٤من؟!
ٓ ًيٓمٞمع أن ٘مقلٟ :مٕمؿ.
ٕن هذا ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ سم٠مٟمف ٓ ومْمؾ ًم ٟميً٤مب إًمٞمف ،ومٗم٤مـمٛم٦م
وهذا ىمقل ُملذول.

وم٤موٚم٦م سمهللوٟمف ^
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ن مجٞمٕم ً٤م وذف قمكم سمزواضمف ُمٜمٝم٤م يمنمف قمريامن سمزواضمٝم٤م

ُمـ أظميٞمٝم٤م سمؾ ومْمٚمف أقمٔمؿ؛ ٕٟمف شمزوج اسمٜميلم ُمـ سمٜم٤مت رؾمقل ا ^ وذف اسمٜميلم أقمٔمؿ وٓ ؿمؽ.
إن ايسار قمغم إٟمٙم٤مر ومْم٤ماؾ ظمٚمٗم٤مء رؾمقل ا ^ وأظمي٤مٟمف وأصٝم٤مره هلق اًمًٌ٥م وراء هذا
اًمؽمدي ذم ُمٝم٤موي اًمٌ٤مـمؾ.
 -5ؿقل جعػر مرته افعومع :وأظمػم ًا شم٠ميت ؿمٝم٤مدة ضمٕمٗمل ُملشم٣م اًمٕم٤مُمكم ًمٞم٘مقل« :إهنـ ًمًـ
سمٜم٤مت رؾمقل ا قمغم احل٘مٞم٘م٦مش .إذ ًا ُم٤مذا ٘م٤مل هلـ؟!
هؾ ٘م٤مل :إهنـ سمٜم٤مشمف جم٤مز ًا!
وُم٤م احل٤مضم٦م إمم أن ٜمًٌـ إمم همػم أسمٞمٝمـ؟!
أًمٞمس هلـ أب ٜمًٌـ إًمٞمف؟!
وهؾ جيقز أن ٜمً٥م إمم اًملضمؾ همػم أوٓده وسمٜم٤مشمف ،وىمهلل طملم ا  ذًمؽ ذم يمي٤مسمف  -يمام شم٘مهللم دد.
ًمٙمـ ٌهللو أن اًمٕم٤مُمكم يم٢مظمقاٟمف ٓ ٘ملأون اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سمًٌ٥م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل اؾميٓم٤مقم٧م
أن شم٘مٓمع صٚم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمؼم اًمي٤مر ل سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمام ؿمٝمهلل سمذًمؽ اعمٕم٤مسون يمام شم٘مهللم.
ًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمٝمهلل أن ز ٜم٥م ورىمٞم٦م وأم يمٚمريقم هـ سمٜم٤مت رؾمقل ا ^.
وٟمِمٝمهلل أن مجٞمع هذه إىمقال جم٤مٟمٌ٦م ًمٚمّمقاب ،وأن أصح٤مهب٤م ىمهلل هذوا رؾمقل ا ^ سم٢مٟمٙم٤مر سمٜم٤مشمف
اًم يت هـ ُمـ صٚمٌف سمِمٝم٤مدة رب اًمٕم٤معملم وؿمٝم٤مدة قمٚمامء إُم٦م إشم٘مٞم٤مء أمجٕملم.
 -9ىمقل طمًـ إُملم هق اُميهللاد ٕىمقال أصح٤مسمف اًميل رأ ٜم٤م سمٓم هن٤م.
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املطمب الجاٌ٘
إٖرا ٞالٍ  يف ابٍتْ فاطىٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:
) زقمٛمقا أن وم٤مـمٛم٦م

ىم٤مًم٧م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

:

« إن ٟمً٤مء ىمل ش حيهللصمٜمٜمل قمٜمف أٟمف رضمؾ دطمهللاح اًمٌٓمـ ،ـمق ؾ اًمذراقملم ،وخؿ اًمٙملاد س،
أٟمزع ،قمٔمٞمؿ اًمٕمٞمٜملم ،عمٜمٙمٌف ُمِم٤مش يمٛمِم٤مش اًمٌٕمػم ،و٤مطمؽ اًمًـ ٓ ُم٤مل ًمفش( ).
وخلص إصٗمٝم٤مين (ت999 :هد) ( ) صٗم٤مت قمكم ذم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ،وم٘م٤مل« :ويم٤من
أؾمٛمل ُملسمققم ً٤م ،وهق إمم اًم٘مٍم أىملب ،قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ ،دىمٞمؼ إص٤مسمع ،همٚمٞمظ اًمذراقملم ،محش اًمً٤مىملم،
ذم قمٞمٜمف ًملم ،قمٔمٞمؿ اًمٚمحٞم٦م ،أصٚمعٟ ،م٤مشمئ اجلٌٝم٦مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن وم٤مـمٛم٦م

ىم٤مًم٧م ًملؾمقل ا  :زوضميٜمل سم٤معمٝمل

اخلًٞمس؟ وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل ا ُ :م٤م أٟم٤م زوضميؽ ،وًمٙمـ ا زوضمؽ ُمـ اًمًامءش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم ٕم٘مقب سمـ ؿمٕمٞم٥م أٟمف ىم٤مل« :عم٤م زوج رؾمقل ا

قمٚمٞم ً٤م وم٤مـمٛم٦م

دظمؾ

قمٚمٞمٝم٤م وهل شمٌٙمل ،وم٘م٤مل هل٤مُ :م٤م ٌٙمٞمؽ؟ ومقا ًمق يم٤من ذم أهكم ظمػم ُمٜمف ُم٤م زوضميٙمف ،وُم٤م أٟم٤م زوضميؽ
وًمٙمـ ا زوضمؽش( ).
 )1وزقمٛمقا أٟمف دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م أسمقه٤م صٚمقات ا قمٚمٞمف وُمٕمف سمل هللة« :ومٚمام أسمٍمت أسم٤مه٤م دُمٕم٧م
قمٞمٜم٤مه٤م ،وم٘م٤ملُ :م٤م ٌٙمٞمؽ ٤م سمٜمٞميل؟ ىم٤مًم٧م :ىمٚم٦م اًمٓمٕمؿ ،ويمريلة اهلؿ ،وؿمهللة اًمٖمؿ ،وىم٤مًم٧م ذم روا ٦م :وا

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)33/19شمٗمًػم اًم٘مٛمل (.)999/1
( )1هق أسمق اًمٗملح إصٗمٝم٤مين قمكم سمـ احلًلم سمـ حمٛمهلل سمـ أمحهلل سمـ اهلٞمريؿ اعملواين إُمقي اًم٘ملر ،وًمهلل ذم أصٌٝم٤من ؾمدٜم٦م
(111هد) ،وٟمِم٠م وشمقذم سمٌٖمهللاد .وىم٤مل اًمذهٌل« :واًمٕمج٥م أٟمف أُمقي ؿمٞمٕملش .ويم٤من ٌٕم٨م سميّم٤مٟمٞمٗمف ه ًا إمم ص٤مطم٥م
إٟمهللًمس إُمقي ومٞم٠مشمٞمف إٟمٕم٤مُمفُ .مـ يميٌف :إهم٤مين ،وُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم ،وٟمًد٥م سمٜمدل قمٌدهلل ؿمدٛمس ،ومجٝمدلة اًمٜمًد٥م.
ٜمٔمل :إقم م (.)191/1
(ُ )9م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم (ص.) 9:
( )1اًمٙم٤مذم ( ،)991/9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 11/19وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (  ،)11 /1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( .) 31/1
( )9اًمٙم٤مذم ( ،)991/9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 11/19ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( .) 31/1
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ًم٘مهلل اؿميهلل طمزين ،واؿميهللت وم٤مىميل ،وـم٤مل ؾم٘مٛملش( ).
 )9وٟمً٥م إمم ظم٤مًمهلل سمـ رسمٕمل متريٞمٚمٞم٦م ـمق ٚم٦م قمـ سمٞمع قمكم

طم٤مآم ً٤م هملؾمف ًمف رؾمقل ا ^

وشملك أهٚمف ضمٞم٤مقم ً٤م وهمْم٥م وم٤مـمٛم٦م ُمٜمف ،ضم٤مء ومٞمٝم٤م:
(ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م :أٟم٤م ضم٤مإم٦م واسمٜم٤مي ضم٤مإم٤من وٓ أؿمؽ إٓ وأٟمؽ ُمريٚمٜم٤م ذم اجلقع ،ل ٙمـ ًمٜم٤م ُمٜمف
٤ :م وم٤مـمٛم٦م ظمٚمٞمٜمل ،وم٘م٤مًم٧م ٓ :وا أو حيٙمؿ

درهؿ؟ وأظمذت سمٓملف صمقب قمكم

 ،وم٘م٤مل قمكم

سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ أيب ،ومٝمٌط ضمؼماٞمؾ

قمغم رؾمقل ا  ،وم٘م٤مل٤ :م حمٛمهلل! اًمً م ٘ملؤك اًمً م

و ٘مقل :أىملئ قمٚمٞم ً٤م ُمٜمل اًمً م وىمؾ ًمٗم٤مـمٛم٦مً :مٞمس ًمؽ أن شمييب قمغم هلل ف ،ومٚمام أشمك رؾمقل ا 
ُمٜمزل قمكم وضمهلل وم٤مـمٛم٦م ُم زُم٦م ًمٕمكم

 ،وم٘م٤مل هل٤م٤ :م سمٜمٞم٦م! ُم٤مًمؽ ُم زُم٦م ًمٕمكم؟ ىم٤مًم٧م٤ :م أسم٧م! سم٤مع

احل٤ماط اًمذي هملؾميف ًمف سم٤مصمٜمل قمنم أًمػ درهؿ ،ل حيٌس ًمٜم٤م ُمٜمف درمه ً٤م ٟمِمؽمي سمف ـمٕم٤مُم ً٤م ،وم٘م٤مل٤ :م سمٜمٞم٦م!
إن ضمؼماٞمؾ ُ ٘ملؤين ُمـ ريب اًمً م ،و ٘مقل :اىملأ قمٚمٞم ً٤م ُمـ رسمف اًمً م ،وأُملين أن أىمقل ًمؽً :مٞمس ًمؽ
أن شمييب قمغم هلل ف ،ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م

 :وم٢مين أؾميٖمٗمل ا وٓ أقمقد أسمهلل ًاش( ).

 )6زظؿ افؽؾقـل« :أن ضمؼم ؾ ٟمزل قمغم حمٛمهلل  ،وم٘م٤مل ًمف٤ :م حمٛمهلل! إن ا

ٌنمك سمٛمقًمقد قًمهلل

ُمـ وم٤مـمٛم٦م شم٘ميٚمف أُميؽ ُمـ سمٕمهللك.
وم٘م٤مل٤ :م ضمؼم ؾ ،وقمغم ريب اًمً م ٓ ،طم٤مضم٦م زم ذم ُمقًمقد قًمهلل ُمـ وم٤مـمٛم٦م شم٘ميٚمف أُميل ُمـ سمٕمهللي.
ومٕملج صمؿ هٌط ،وم٘م٤مل ُمريؾ ذًمؽ٤ :م ضمؼم ؾ! وقمغم ريب اًمً م ٓ ،طم٤مضم٦م زم ذم ُمقًمقد شم٘ميٚمف أُميل
ُمـ سمٕمهللي.
ومٕملج صمؿ هٌط ،وم٘م٤مل ُمريؾ ذًمؽ٤ :م ضمؼم ؾ! وقمغم ريب اًمً م ٓ ،طم٤مضم٦م زم ذم ُمقًمقد شم٘ميٚمف أُميل
ُمـ سمٕمهللي.
ومٕملج ضمؼم ؾ إمم اًمًامء صمؿ هٌط ،وم٘م٤مل٤ :م حمٛمهلل! إن رسمؽ ٘ملؤك اًمً م و ٌنمك سم٠مٟمف ضم٤مقمؾ ذم
ذر يف ايُم٤مُم٦م واًمقٓ ٦م واًمقصٞم٦م.
وم٘م٤مل :إين روٞم٧م.
صمؿ أرؾمؾ إمم وم٤مـمٛم٦م :إن ا

ٌنمين سمٛمقًمقد قًمهلل ًمؽ شم٘ميٚمف أُميل ُمـ سمٕمهللي.

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،) 3/91ذح إطم٘م٤مق احلؼ ( ،) 91/1يمِمػ اًمٖمٛم٦م ( .) 91- 13/
( )1سمح٤مر إٟمقار (  ،)19/1إُم٤مزم ًمٚمّمهللوق (ص ،)999:روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،) 19:طمٚمٞم٦م إسملار (،)199/1
ُمهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( /

) ،ؿمجلة ـمقسمك (.)191/1
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وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف :أن ٓ طم٤مضم٦م زم ذم ُمقًمقد شم٘ميٚمف أُميؽ ُمـ سمٕمهللك.
وأرؾمؾ إًمٞمٝم٤م :إن ا  ضمٕمؾ ذم ذر يف ايُم٤مُم٦م واًمقٓ ٦م واًمقصٞم٦م.
وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف :إين روٞم٧م.
ومحٛمٚميف يمله ً٤م ..وووٕميف يمله ً٤م ،ول لوع احلًلم ُمـ وم٤مـمٛم٦م

وٓ ُمـ أٟمريك ،يم٤من ١مشمك

سم٤مًمٜمٌل  ومٞمْمع إهب٤مُمف ذم ومٞمف ومٞمٛمص ُم٤م ٙمٗمٞمف اًمٞمقُملم واًمري صم٦مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :ضم٤مء ضمؼم ؾ إمم رؾمقل ا ^ ،وم٘م٤مل :إن وم٤مـمٛم٦م
هم ُم ً٤م شم٘ميٚمف أُميؽ ُمـ سمٕمهللك ،ومٚمام محٚم٧م وم٤مـمٛم٦م سم٤محلًلم
ووٕمف ،صمؿ ىم٤مل أسمق قمٌهلل ا

ؾميٚمهلل

يمله٧م محٚمف ،وطملم ووٕميف يمله٧م

 :ل شمل ذم اًمهللٟمٞم٤م أم شمٚمهلل هم ُم ً٤م شمٙملهف ،وًمٙمٜمٝم٤م يملهيف عم٤م قمٚمٛم٧م أٟمف

ؾمٞم٘ميؾ ،ىم٤مل :وومٞمف ٟمزًم٧م هذه أ ٦م:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

[إطم٘م٤مف] 9:ش( ).
 )1وذم يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس« :أهن٤م -ؾم م ا قمٚمٞمٝم٤م -شم٘مهللُم٧م إمم أيب سمٙمل وقمٛمل ذم ىمْمٞم٦م ومهللك
وشمِم٤مضملت ُمٕمٝمام ،وشمٙمٚمٛم٧م ذم وؾمط اًمٜم٤مس وص٤مطم٧م ومجع اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤مش( ).
 )3وروى أسمق ضمٕمٗمل اًمٙمٚمٞمٜمل ذم أصقل اًمٙم٤مذم« :إن وم٤مـمٛم٦م أظمذت سمي سمٞم٥م قمٛمل إًمٞمٝم٤مش ( ).
 ) 1وذيمل أمحهلل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمؼمد ذم آطميج٤مج« :صمؿ اٟمٙمٗم٠مت

وأُمػم اعم١مُمٜملم

يقىمع رضمققمٝم٤م إًمٞمف و يٓمٚمع ـمٚمققمٝم٤م قمٚمٞمفش.
ومٚمام اؾمي٘ملت هب٤م اًمهللار ىم٤مًم٧م ُٕمػم اعم١مُمٜملم

٤ :م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م! اؿميٛمٚم٧م ؿمٛمٚم٦م اجلٜملم،

وىمٕمهللت طمجلة اًمٔمٜملمٟ ،م٘مْم٧م ىم٤مدُم٦م إضمهللل ومخ٤مٟمؽ ر ش إقمزل.
هذا اسمـ أيب ىمح٤موم٦م ٌيزين ٟمحٚم٦م أيب وسمٚمٖم٦م اسمٜملً ،م٘مهلل أضمٝمهلل ذم ظمّم٤مُمل ،وأًمٗمٞميف أًمهلل ذم يم ُمل،
طميك طمًٌيٜمل ىمٞمٚم٦م ٟمٍمه٤م واعمٝم٤مضملة وصٚميٝم٤م ،وهمْم٧م اجلامقم٦م دوين ـملومٝم٤م ،وم داومع وٓ ُم٤مٟمع،
ظملضم٧م يم٤مفمٛم٦م وقمهللت راهمٛم٦م.

( ) اًمٙم٤مذم (  ،)191/اٟمٔملٟ :مقر اًمري٘مٚملم ( ،) 9/9شم٠مو ؾ أ ٤مت ( ،)993/1آٟميّم٤مر (.)199/1
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)191/سمح٤مر إٟمقار ( ،)199/99اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (.) 1/9
( )9يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص.)919، 91:
( )1اًمٙم٤مذم ( .)191/
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أضقم٧م ظمهللك قم أوٕم٧م طمهللك ،اومؽمؾم٧م اًمذا٤مب واومؽمؿم٧م اًمؽمابُ ،م٤م يمٗمٗم٧م ىم٤ما ً ،وٓ
أهمٜمٞم٧م ـم٤ما ً ،وٓ ظمٞم٤مر زم.
ًمٞميٜمل ُم٧م ىمٌؾ هٜمٞمئيل ودون ذًميل ،قمذ لي ا ُمٜمف قم٤مد ً٤م وُمٜمؽ طم٤مُمٞم ً٤م ،و ي ذم يمؾ ؿم٤مرق،
و ي ذم يمؾ هم٤مرب.
ُم٤مت اًمٕمٛمهلل ووهـ اًمٕمْمهلل ،ؿمٙمقاي إمم أيب وقمهللواي إمم ريب ،اًمٚمٝمؿ إٟمؽ أؿمهلل ُمٜمٝمؿ ىمقة
وطمقًٓ ،وأؿمهلل سم٠مؾم ً٤م وشمٜمٙمٞم ً.
وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم

 ٓ :و ؾ ًمؽ ،سمؾ اًمق ؾ ًمِم٤مٟمئؽ! صمؿ هنٜمٝمل قمـ وضمهللك ٤م سمٜم٧م اًمّمٗمقة

وسم٘مٞم٦م اًمٜمٌقة ،ومام وٟمٞم٧م قمـ د ٜمل وٓ أظمٓم٠مت ُم٘مهللوري ،وم٢من يمٜم٧م شمل هلل ـ اًمٌٚمٖم٦م ،وملزىمؽ ُمْمٛمقن
ويمٗمٞمٚمؽ ُم٠مُمقن ،وُم٤م أقمهلل ًمؽ أومْمؾ مم٤م ىمٓمع قمٜمؽ ،وم٤مطميًٌل ا .
وم٘م٤مًم٧م :طمًٌل ا  ،وأُمًٙم٧مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜالسٔاٖات اليت آذت فاطىٛ

:

ل ٘ميٍم إ ذاء اًمٜمٌل ^ ذم سمٜم٤مشمف اًمري ث ،وإٟمام شمٕمهللاه إمم أظميٝمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهلاء
واًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ضمزء ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل هذت وم٤مـمٛم٦م
ومٛمٜمذ أن شمزوضم٧م وم٤مـمٛم٦م

.

.

إمم أن ُم٤مشم٧م واًملوا ٤مت شم طم٘مٝم٤م وشم١مذهي٤م ،وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م

وىمٗم٤مت:
افروايي إوػ:
شمٔمٝمل اًميْمجل ُمـ زواضمٝم٤م ُمـ قمكم

وشمّمٗمف سمّمٗم٤مت ُمٜمٗملةُ ،مٜمٝم٤م «أٟمف دطمهللاح اًمٌٓمـش

وهل يمٚمٛم٦م همػم ُمٕملووم٦م ذم اًمٚمٖم٦م هبذا اًمؽميمٞم٥م ،وإٟمام ٘م٤مل ذم اًمٚمٖم٦م (اًمهللطمهللاح) ًمٚمِمخص اًم٘مّمػم،
ومٝمؾ لاد هٜم٤م أن سمٓمٜمف ىمّمػم سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم سم٘مٞم٦م ضمًٛمف وهق ُمٜمٔمل همػم ُميقازن؟!
ويمذًمؽ «ـمق ؾ اًمذراقملمش شمِمٕمل سم٠من ضمًٛمف همػم ُميقازن ،ومٗمل سمٕمض أضمزااف ىمٍم يمٛمٜمٓم٘م٦م
اًمٌٓمـ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٌ٘مٞم٦م اجلًؿ وذم سمٕمْمٝم٤م ـمقل يم٤مًمذراقملم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٞمهلل ـ.
و«وخؿ اًمٙملاد سش أيُ :مٗم٤مصؾ إ هللي وإرضمؾ ،أي :أن ومٞمٝم٤م سملوز ًا قمـ سم٘مٞم٦م إقمْم٤مء.
( ) آطميج٤مج ًمٚمٓمؼمد (ص.) 19:
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«قمٔمٞمؿ اًمٕمٞمٜملمش أي :واؾمٕمٝم٤م ،وذم روا ٦م أظملى« :ذم قمٞمٜمف أـمل همِم٤مشش أي :ؿمٌف اًمٕمٛمش.
صمؿ أظمػم ًا« :عمٜمٙمٌف ُمِم٤مش يمٛمِم٤مش اًمٌٕمػمش.
قمجٌ ً٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م

وهل شمّمػ قمٚمٞم ً٤م ًملؾمقل ا ^ ُمٔمٝملة شمؼمُمٝم٤م ُمـ اًمزواج سمف!

وهل وإن يم٤مٟم٧م شمٜم٘مؾ شمقصٞمػ اًمٜمً٤مء ًمٕمكم

 ،ومٝمل شمٜم٘مؾ ٕسمٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمي٠مصملة هب٤م

وإٓ عم٤مذا ٟم٘مٚميٝم٤م ،وعم٤مذا ذيملهت٤م؟!
صمؿ ؿمٙمقاه٤م هذه شمٕمٜمل أهند٤م همدػم راودٞم٦م ،وأن يمد م اًمٜمًد٤مء أىمٜمٕمٝمد٤م سمد٠من قمٚمٞمد ً٤م
ضمًهلل ٦م ُمٜمٗملة ،ومٝمؾ ٛمٙمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م

قمدغم صدٗم٤مت

أن شمقاضمف أسم٤مه٤م هبذه اًمِمٙمقى وشملى أن شمّمدػ اسمدـ قمٛمٝمد٤م

وُمـ اظمي٤مره ًمف أسمقه٤م هبذه اًمّمٗم٤مت!
ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ هذا هبي٤من قمٔمٞمؿ!
وًمٙمـ اعميآُمل ـ قمغم د ـ ا  ل ًٚمؿ ُمٜمٝمؿ أطمهلل.
صمؿ إن ُمّم٤مهلة قمكم

يمام وردت ذم اًملوا ٤مت اًميل شم٘مهللم سمٕمْمٝم٤م ىمهلل ٟمزل ومٞمف ىملهن ذم ُمٙم٦م يمام

زقمٛمقا ،وُمٜمٝم٤م« :وضمٕمٚمٜم٤م قمٚمٞم ً٤م صٝملكش وم٤مُٕمل ىمهلل ىملر ُمـ ا  ،ومٙمٞمػ شم٠ميت ًميِميٙمل ُمـ صقرشمف
وا  هق اًمذي ظمٚم٘مف وهق اًمذي اظمي٤مره ،صمؿ يمٞمػ شمٙمقن هذه صقرشمف اعمٜمٗملة ،وىمهلل زقمٛمقا أن أسم٤م
قمٌهلل ا ىم٤مل« :إن ا ظمٚم٘مٜم٤م وم٠مطمًـ صقرٟم٤مش يمام شم٘مهللم ذم اًمٗمّمؾ إول وم٠م ـ طمًـ اًمّمقرة ُمع هذه
اًمّمٗم٤مت؟!
افروايي افثوكقي:
ورد ومٞمٝم٤م أهن٤م

ىم٤مًم٧م ٕسمٞمٝم٤م« :زوضميٜمل سم٤معمٝمل اخلًٞمسش.

واًمقو٤مع أراد أن ٌلم أن اًمزواج شمؿ ُمـ ا  ،ومقوع هذه اًملوا ٦م ًميح٘مٞمؼ ُم٤م ل هلل وًمق ضملح
رؾمقل ا ^ واسمٜميف وم٤مـمٛم٦م اًمزهلاء

 ،ومٙم٤من اًملدُ( :م٤م أٟم٤م زوضميؽ ،وًمٙمـ ا زوضمؽ ُمـ

اًمًامءش( ).
ًمٙمـ اًمدذي زوج قمٚمٞمد ً٤م هدق رؾمدقل ا ^ ،واًمدذي ىمٌدؾ اعمٝمدل هدق رؾمدقل ا ^؛ ومٝمدؾ ٛمٙمدـ
ًمٗم٤مـمٛم٦م

أن شمقاضمف أسم٤مه٤م سمٛمريؾ هدذه اًمٕمٌد٤مرة وهدل شمٕمٚمدؿ أٟمدف هدق اًمدذي ريض سمدذًمؽ اعمٝمدل؟ ومٝمدؾ

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)991/9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 11/19وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (  ،)11 /1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( .) 31/1
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شمّمػ ُمٝمل ًا ريض سمف أسمقه٤م سم٠مٟمف« :ظمًٞمسش.
أ ٚمٞمؼ سمًٞمهللة ٟمً٤مء أهؾ اجلٜم٦م أن شمقاضمف أسم٤مه٤م اعمح٥م هل٤م هبذه اعمقاضمٝم٦م اًميل ٓ شمٚمٞمؼ سمٛمـ هق دوهن٤م
ذم اًمٗمْمؾ واًمهلل ـ ،ومٙمٞمػ سمًٞمهللة ٟمً٤مء إُم٦م؟!
طم٤مؿم٤م ؾمٞمهللة ٟمً٤مء إُم٦م أن ٙمقن هذا ُمٜمٓم٘مٝم٤م ُمع همػم أسمٞمٝم٤م ،ومٙمٞمػ وهل خت٤مـم٥م ؾمٞمهلل اًمري٘مٚملم
^؟!
صمؿ هؾ وم٤مـمٛم٦م شميزوج ٕضمؾ اعم٤مل ،وهؾ يم٤من اعم٤مل ُم٘مٞم٤مؾم ً٤م ًمٚملضم٤مل؟!
افروايي افثوفثي:
شميحهللث هذه اًملوا ٦م قمـ طم٤مل وم٤مـمٛم٦م
شمٕمٌػم ًا قمـ ؾمقء احلٞم٤مة ُمع قمكم

سمٕمهلل اًمزواج قمٜمهللُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م أسمقه٤م ومهللُمٕم٧م قمٞمٜم٤مه٤م

 ،صمؿ قمؼمت سمٚمً٤مهن٤م قمـ ُمٕم٤مٟم٤مهت٤م!

هذه اًملوا ٦م ومٞمٝم٤م إؾم٤مءة إمم اًمٜمٌل ^ ،وإمم وم٤مـمٛم٦م

 ،وإمم قمكم

:

وم٠مُم٤م ايؾم٤مءة إمم اًمٜمٌل ^ ومٝمق أٟمف زوضمٝم٤م ُمـ ؿمخص ل ٙملُمٝم٤م ول ٘مؿ سمح٘مٝم٤م ،ومٕم٤مٟم٧م ُمٕم٤مٟم٤مة
ؿمهلل هللة ول شمًيٓمع أن شمٕمؼم سمٚمً٤مهن٤م قمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مٟم٤مة ،ومٙم٤مٟم٧م اًمهللُمقع هل اًملؾم٤مًم٦م ٕسمٞمٝم٤م ،ويم٠مهن٤م شم٘مقل:
زوضميٜمل ممـ ىمٍم ذم طم٘مل ،ومٝمق قمي٤مب اًمهللُمقع.
وأُم٤م ايؾم٤مءة إًمٞمٝم٤م
واًميْمجل ُمـ زوضمٝم٤م قمكم
وأُم٤م ايؾم٤مءة ًمٕمكم

وم٢مهن٤م ُمع ُم٤م ؾمٌؼ وُمع ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُشمّمقر قمغم أهن٤م يمريػمة اًمِمٙم٤موي
وطم٤مؿم٤مه٤م ُمـ ذًمؽ.
ومٝمق أٟمف شمزوضمٝم٤م ول ٘مؿ سمح٘مٝم٤م ُمع اًم٘مهللرة قمٚمٞمف أو شمزوضمٝم٤م وهق قم٤مضمز

قمـ اًم٘مٞم٤مم سمح٘مٝم٤م.
وم٢من يم٤من ىم٤مدر ًا ول ٘مؿ سمح٘مٝم٤م ومذًمؽ ىمّمقر ٓ ٚمٞمؼ سمف دم٤مه سمٜم٧م رؾمقل ا ^ ،وإن يم٤من شمزوضمٝم٤م
وهق قم٤مضمز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمح٘مٝم٤م ومذًمؽ ىمّمقر ومٞمف ،إذ ُم٤م يم٤من ًمف أن يزوج وهق ٓ ًيٓمٞمع أن ٘مقم
سمح٘مقق اًمزوضمٞم٦م!
وٟمحـ ٟمؼمئ ؾم٤مطم٦م اجلٛمٞمع ُمـ هذه اًملوا ٤مت اًمٙم٤مذسم٦م ،وإٟمام أوردٟم٤مه٤م ًمٌٞم٤من وضمقد ُم١ماُملة
ًممؾم٤مءة إمم د ـ ا  وإمم سمٞم٧م اًمٜمٌقة.
افروايي افرابعي:
شمّمػ طم٤مهل٤م سمٕمهلل اًمزواج ،ومٝمل هٜم٤م قمؼمت سمهللُمققمٝم٤م وًمً٤مهن٤م قمـ طم٤مهل٤م ،وذم اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م
قمؼمت سمهللُمققمٝم٤م وم٘مط ،وٓ ٟمهللري قمـ اًمًٌ٥م ذم يمريلة اًملوا ٤مت اًميل شمّمقره٤م ذم هذه اًمّمقر اعمزر ٦م.
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وم٘مهلل ذيملت هٜم٤م أهن٤م شمٕم٤مين ُمـ اجلقع واهلؿ وؿمهللة اًمٖمؿ!
وم٤مجلقع دًٓم٦م قمغم قمهللم ىمهللرة قمكم

قمغم إـمٕم٤مُمٝم٤م ،وإذا يم٤من يمذًمؽ ومٚمؿ ٙمـ ُمّمٞمٌ ً٤م ذم

اًمزواج ُمع اًمٕمجز قمغم إقم٤مًم٦م زوضمف يمام شم٘مهللم!!
واهلؿ وؿمهللة اًمٕمجز أُملان هظملان ٓ سمهلل أن ٙمقن هٜم٤مك أؾمٌ٤مب ًمذًمؽ اهلؿ وؿمهللة اًمٖمؿ (أي:
احلزن).
!

ًمٞمس هٜم٤مك أي ؾمٌ٥م ٛمٙمـ أن ٕمزى إًمٞمف اهلؿ وؿمهللة اًمٖمؿ إٓ أهن٤م يم٤مره٦م ًمٚمزواج ُمـ قمكم

هذه هل دٓٓت هذه اًملوا ٦م ،و ٜمًح٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمقازم ُم٤م ضملى قمغم ؾم٤مسم٘ميٝم٤م ذم طمؼ رؾمقل
ا ^ وطم٘مٝم٤م

وطمؼ قمكم

...

أُم٤م ٟمحـ وم٢مٟمٜم٤م ٟمهلل ـ ا  أهن٤م روا ٤مت ُمٙمذوسم٦م شمًٚمٚم٧م إمم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م ًمي١مذي هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة
وشم٘مٌٚميٝم٤م شمٚمؽ اعمّم٤مدر!
ومٝمؾ ٟمريؼ سمٕمهلل ذًمؽ ومٞمٛمـ ٘مٌؾ هذه اًملوا ٤مت ومٜم٠مظمذ ُمٜمف د ٜم ً٤م أو قمٚم ًام؟!
افروايي اخلومسي:
هذه اًملوا ٦م شمّمقر وم٤مـمٛم٦م ذم صقرة اعملأة اعم٘م٤مشمٚم٦م ًمزوضمٝم٤م اًمٖم٤موٌ٦م ُمـ شمٍموم٤مشمف اًميل ٓ شمٙم٤مد
شميقىمػ ،وىمهلل شمًٌٌ٧م ذم وٞم٤مع أهٚمف وشمليمٝمؿ دون ٟمٗم٘م٦م.
ومٝم٤م هل شم٠مظمذ سمٓملف صمقسمف ودم٤مذسمف وهق حي٤مول اًميخٚمص ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ ًيٓمع طميك ٟمزل ضمؼم ؾ قمغم
وضمف اًمنقم٦م ًمٞمٜم٘مذ قمٚمٞم ً٤م و قسمل وم٤مـمٛم٦م

و ٘مقل ًمٚملؾمقل^( :أىملئ قمٚمٞم ً٤م ُمٜمل اًمً م ،وىمؾ

ًمٗم٤مـمٛم٦مً :مٞمس ًمؽ أن شمييب قمغم هلل ف).
ووم٤مـمٛم٦م

قمٜمهللهؿ ُمٕمّمقُم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م رضم ً ًمٙم٤مٟم٧م ٟمٌٞم ً٤م ،سمؾ ًمٙم٤مٟم٧م حمؾ أسمٞمٝم٤م يمام شم٘مهللم،

ومام سم٤مهل٤م هٜم٤م شم٘م٤مشمؾ اسمـ قمٛمٝم٤م وزوطمٝم٤م اعمٕمّمقم وٓ شملؾمٚمف طميك ٜمزل ضمؼم ؾ ُمقسمخ ً٤م هل٤مً( :مٞمس ًمؽ أن
شمييب قمغم هلل ف) وم٠م ـ اًمٜمٌقة وأ ـ اًمٕمّمٛم٦م ٤م دقم٤مهت٤م؟!
صمؿ اٟمٔمل إمم قمكم واًملوا ٦م شمّمقره ذم صقرة اعمًٙملم اعمحجقز ذم ىمٌْميٝم٤م( :ومٚمام أشمك رؾمقل ا
ُ مٜمزل قمكم وضمهلل وم٤مـمٛم٦م ُم زُم٦م ًمٕمكم

وم٠مٟم٘مذه رؾمقل ا ^ُ ،مٜمٝم٤م صمؿ سمٚمغ قمٚمٞم ً٤م اًمً م ُمـ

ا ول ٌٚمغ وم٤مـمٛم٦م اًمً م وإٟمام سمٚمٖمٝم٤م اًمزضمل مم٤م قمٛمٚم٧م ،ومٚمام سمٚمٖمٝم٤م اًملؾم٤مًم٦م (ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م
أؾميٖمٗمل ا وٓ أقمقد أسمهلل ًا).
وم٠م ـ اًمٕمّمٛم٦م وهل شمٕمؽمف سمذٟمٌٝم٤م وشمٕمهلل سم٠من ٓ شمٕمقد!!

 :وم٢مين

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^
واًملوا ٦م شمل هلل أن شمّمقر قمٚمٞم ً٤م
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ُميّمهللىم ً٤م وًمق و٤مع أهٚمف ،وٟمٗم٘م٦م إهؾ ُم٘مهللُم٦م قمغم اًمّمهللىم٦م،

ىم٤مل اًمٜمٌل ^( :يمٗمك سم٤معملء إصم ًام أن ْمٞمع ُمـ ٘مقت)( ).
وىم٤مل اًمٜمٌل ^( :د ٜم٤مر أٟمٗم٘ميف ذم ؾمٌٞمؾ ا  ،ود ٜم٤مر أٟمٗم٘ميف ذم رىمٌ٦م ،ود ٜم٤مر شمّمهللىم٧م سمف قمغم
ُمًٙملم ،ود ٜم٤مر أٟمٗم٘ميف قمغم أهٚمؽ ،أقمٔمٛمٝم٤م أضمل ًا اًمذي أٟمٗم٘ميف قمغم أهٚمؽ) ( ).
وم٤مًمذي ووع هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م ل هلل أن ّمقر قمٚمٞم ً٤م رضم ً ُميّمهللىم ً٤م وًمق أؾم٤مءت إمم وم٤مـمٛم٦م

.

افروايي افسودشي:
هذه اًملوا ٦م شمزقمؿ أن ا  سمنم اًمٜمٌل ^ سمٛمقًمقد شم٘ميٚمف أُميف ،وم٘م٤مل ٓ :طم٤مضم٦م زم ومٞمفٙ ،ملره٤م
صم صم ً٤م طميك سمنمه سم٤ميُم٤مُم٦م ذم ذر يف ومليض ،وأقم٤مد ٟمٗمس اخلؼم ُمع وم٤مـمٛم٦م

ول شملض طميك سمنمه٤م

اًمٜمٌل ^ سمام سمنم سمف ،ومحٛمٚميف يم٤مره٦م وووٕميف يم٤مره٦م ول شملوٕمف.
هذا جمٛمؾ اًملوا ٦م ،وٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت:
أوًٓ :عم٤مذا خيؼم ا  وم٤مـمٛم٦م

هبذا اخلؼم اًمذي ومٞمف شمٕمل ض اًم٘مٚم٥م ًمٚمحزن؟!

وُم٤م هل اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م أو اًمِمخّمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ اًمٜمٌل ^ واسمٜميف

ذم إظمٌ٤مرمه٤م سمام حيزهنام؟!

ومٝمؾ هق ًم ؾميِم٤مرة أم ًم ؾميري٤مرة؟!
ثوكقوً :يمٞمػ خيؼم ا ٟ مٌٞمف اعمّمٓمٗمك ^ قمـ أُمل ىمهلل أراده وىمْم٤مه ومػمد ٟمٌٞمف وُمّمٓمٗم٤مه سم٤مًملد همػم
اًم اؼ «ٓ طم٤مضم٦م..ش ،أ ٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اًمٜمٌل ^ أن لد قمغم ا  هبذا اًملد؟!
و يٙملر اًملد صم ث ُملات!
ثوفثوً :اًملؾمقل ^ ٓ لى سم٘مْم٤مء ا وىمهللره ،وم٢مذا يم٤من ىمهلل ىمهللره ا  وىمْم٤مه ومٝمؾ ٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم
اًمٜمٌقة أن يًخط اًم٘مهللر و لده؟!
رابعوً :اًملؾمقل ^ ٓ لى سم٤مًم٘مهللر طميك ٕمٓمك ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ اًم٘مهللر؟!
خومسوً :صمؿ ٟمص اًمٌِم٤مرة( :ايُم٤مُم٦م واًمقٓ ٦م واًمقصٞم٦م) ومٝمؾ هل سمٛمٕمٜمك واطمهلل أم أن ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م
ُمٕمٜمك؟

( ) اعمًٜمهلل ( ) 91/1ح ( ،)9139ؾمٜمـ أيب داود ( ) 91/1ح ( .) 931قمـ قمٌهلل ا سمدـ قمٛمدلو سمدـ اًمٕمد٤مص ريض
ا قمٜمٝمام.
( )1صحٞمح ُمًٚمؿ ( )931/1ح ( )339قمـ أيب هل لة ريض ا قمٜمف.
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وم٤مًمِمٞمٕم٦م ٓمٚم٘مقن هذه اعمّمٓمٚمح٤مت قمغم ايُم٤مُم٦م ومام هق اعم٘مّمقد هبذه اًمٙمٚمامت؟!
شودشوً :عم٤مذا حتٛمٚمف يمله ً٤م وشميًخط قمغم ىمْم٤مء ا  وهل اسمٜم٦م رؾمقل ا ^ واعمٕمّمقُم٦م
قمٜمهلليمؿ؟!
صمؿ يمٞمػ شميًخط سمٕمهلل وٓدشمف وسمٕمهلل أن روٞم٧م ،أًمٞمس هذا ٟم٘مْم ً٤م عمقاوم٘ميٝم٤م وىمٌقهل٤م؟!
وهؾ شمًَخ ُٓمٝم٤م هذا ـم٤مقم٦م أم ُمٕمّمٞم٦م؟
ٓ ؿمؽ أن شمًخط اًم٘مهللر ًمٞمس ـم٤مقم٦م ومٞمٙمقن ُمٕمّمٞم٦م ،ومٙمٞمػ شمّمهللر اعمٕمّمٞم٦م ُمـ اعمٕمّمقم؟!
شوبعوً :عم٤مذا ل شملوٕمف؟!
وُم٤م ذٟمٌف؟!
صمؿ يمٞمػ أصٌح أصٌع اًمٜمٌل ^ صمهلل ً٤م؟!
يمؾ ضمزاٞم٦م ذم هذه اًملوا ٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م شم١ميمهلل قمهللم صحيٝم٤م ،إو٤موم٦م إمم أهن٤م هذت اًمٜمٌل ^ وهذت اسمٜميف
 ،ومٚمامذا ووٕم٧م هذه اًملوا ٦م وهل يمام شملى ىمهلل هذت رؾمقل ا ^ وهذت وم٤مـمٛم٦م
احلًلم

وهذت

؟!

أًمٞمس هذا دًمٞم ً قمغم أن هٜم٤مك ُمـ ٙمذب قمغم هل اًمٌٞم٧م ًمٞمٜمٍم ايُم٤مُم٦م وًمق شملشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م
شملشم٥م؟!
ثومـوً :يمٞمػ ٜمً٥م ىميٚمف إمم إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وىميٚمف إٟمام هق ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اجلٜمقد؟!
وىمهلل ُمل ُمٕمٜم٤م سمٞم٤من ُمـ ىميٚمف.
افروايي افسوبعي:
شم٘ملر اًملوا ٦م أن وم٤مـمٛم٦م

هل اًمقطمٞمهللة ُمـ سملم مجٞمع ٟمً٤مء اًمٕم٤مل اًميل يمله٧م ىمهللر ا ؟!

ومٝمؾ هذا ذم أم ُمهللح؟!
سمؾ هذا أؿمٜمع اًمذم (ل شمل ذم اًمهللٟمٞم٤م أم شمٚمهلل هم ُم ً٤م شمٙملهف).
صمؿ ِمٝمهلل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م محٚميف يمله٤مً وووٕميف يمله ً٤م وىمهلل ىمٌٚم٧م سم٤مًمٌِم٤مرة ،صمؿ زقمؿ أن أ ٦م اعمذيمقرة
ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م ،وذًمؽ ظم ف جلٛمٞمع اعمٗمن ـ.
ومٝمذه اًملوا ٦م شم٠ميمٞمهلل عم٤م ورد ذم اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ أن وم٤مـمٛم٦م
وقمهللم ووم٤ماٝم٤م سمققمقده٤م ىمهلل روٞم٧م.

ُمع شمًخٓمٝم٤م قمغم ىمهللر ا 

وشم١ميمهلل يم اًملوا يلم أهن٤م ل ِ
شمػ سمققمهلله٤م سم٘مقهل٤م« :روٞم٧مش ومٙمله٧م صم ث ُملات :قمٜمهلل احلٛمؾ
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وإ ذاء ٕسمٞمٝم٤م ذم اسمٜميف اًمزهلاء؟

افروايي افثومـي وافتوشعي:
ذم ىمْمٞم٦م «ومهللكش وهل ىمْمٞم٦م دٟمٞمق ٦م ،وم٘مهلل وخٛميٝم٤م اًملوا ٤مت إمم درضم٦م اٟمي٘م٤مص وم٤مـمٛم٦م

،

وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت:
أوًٓ :هذه روا ٦م ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م اًميل شمِم٤مضملت ومٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ُمع قمكم وه٤م هل أن
شميِم٤مضمل ُمع أيب سمٙمل وقمٛمل ،ويم٠من وم٤مـمٛم٦م

ٓ شميحلز ُمـ اًملضم٤مل وٓ هيٛمٝم٤م طمٞم٤مؤه٤م ،ومٝمل شميٕم٤مرك

ُمع اًملضم٤مل ذم طمٞم٤مة أسمٞمٝم٤م وسمٕمهلل ُمقشمف.
ول ٜم٘مؾ ًمٜم٤م اًمي٤مر ل ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م أن اُملأة ومٕمٚم٧م يمٗمٕمٚمٝم٤م وا طمًٞم٥م ُمـ ٟمً٥م إًمٞمف هذا
اًمٙمذب ،وطمًٞم٥م ُمـ ٟم٘مٚمف وظمٚمهلله ًمٞمٌ٘مك ُمًٞمئ ً٤م هل٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م.
وأُم٤م ُمٓم٤مًمٌيٝم٤م عمػماصمٝم٤م ومٝمذا أُمل ُمٕملوف ذم اًمٙمي٥مً ،مٙمٜمٝم٤م ـم٤مًمٌ٧م سم٠مدب وقمٗم٦م ،ومٚمؿ شمٍمخ ول
شمٕم٤مرك ،عم٤م ىم٤مل أسمق سمٙمل :ىم٤مل اًمٜمٌل ^ٟ ٓ( :مقرث ُم٤م شمليمٜم٤م ومٝمق صهللىم٦م ،إٟمام ٠ميمؾ هل حمٛمهلل ُمـ هذا
اعم٤مل) ( ).
وإٟمام ـم٤مًمٌ٧م سمٛمػماصمٝم٤م ُمـ أسمٞمٝم٤م ^ فمٜم ً٤م ُمٜمٝم٤م أهن٤م شملث يمام لث اًمٜم٤مس ُمـ هسم٤ماٝمؿ ،ول شمٙمـ شمٔمـ
أن ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة ًمف ظمّم٤ماّمف اًمٜمٌق ٦م ،ومٚمام أظمؼمه٤م أسمق سمٙمل سم٤محلهلل ٨م ل شمً٠مل ُملة أظملى -ؾمقاء ىمٚمٜم٤م إهن٤م
اىميٜمٕم٧م أو إهن٤م ل شم٘ميٜمع ،ومٝمذا ًمف سمح٨م هظمل ًمٞمس هذا ُمقوٕمف -ومٙمٞمػ شم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًمئمٝمل وم٤مـمٛم٦م
وهل شمٕم٤مرك اًملضم٤مل وشميٕمٚمؼ سملىم٤مهبؿ وخت٤مصٛمٝمؿ ذم دٟمٞم٤م دٟمٞم٦م؟!
إن ُم٤م ختنه ُمـ طمٞم٤ماٝم٤م ود ٜمٝم٤م ذم ُمٕم٤مريمٝم٤م ُمع اًملضم٤مل إضم٤مٟم٥م أقمٔمؿ مم٤م شمل هلل احلّمقل قمٚمٞمف،
وٓ ٚمٞمؼ سمٌٜم٧م اًمٜمٌل ^ أن شم٘مػ هذا اعمقىمػ اعمزري!
وًمٙمـ اًملوا ٦م شمل هلل أن شمٔمٝمل وم٤مـمٛم٦م خم٤مصٛم٦م ٕيب سمٙمل اًمّمهلل ؼ
ثوكقوً :ل شمٙميػ

وًمق ضملطميٝم٤م ذم قملوٝم٤م!

سم٤معمِم٤مضملة واًميٕمٚمؼ سم٤مًملىم٤مب ،سمؾ رومٕم٧م صقهت٤م سملم اًملضم٤مل جلٛمع اًمٜم٤مس!

ختٞمؾ شمٚمؽ اًمّمقرة :اُملأة شمٕم٤مرك اًملضم٤مل ومتًؽ سمي سمٞمٌٝمؿ –أي :سم٤معم سمس اعمحٞمٓم٦م سم٤مًملىم٤مب-
وشمّمٞمح طميك اضميٛمع اًمٜم٤مس!..
صقرة ُمٝمٞمٜم٦م ٓ شمٚمٞمؼ سم٠مىمؾ اًمٜمً٤مء ُمٜمزًم٦م ومٙمٞمػ سمًٞمهللة ٟمً٤مء أهؾ اجلٜم٦م؟

( ) اًمٌخ٤مري ( ) 913/1ح (.)9331
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وذم ُم٤مذا؟
ذم ًمٕم٤مقم٦م ُمـ اًمهللٟمٞم٤م!
ثوفثوً :عم٤مذا شمّمقر وم٤مـمٛم٦م

ذم هذه اًمّمقرة اعمزر ٦م؟

ٕضمؾ رء ُمـ اعمػماث اًمهللٟمٞمقي ،وىمهلل زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م أن أسم٤م سمٙمل وقمٛمل ىمهلل اهميّمٌ٤م اخل وم٦م وهل
أقمٔمؿ ُمـ اعمػماث اًمهللٟمٞمقي؟!
رابعوً :إن وم٤مـمٛم٦م

ىمهلل صمٌ٧م أهن٤م ـم٤مًمٌ٧م سمٛمػماصمٝم٤م ُمـ أسمٞمٝم٤م ^ ٓقمي٘م٤مده٤م أٟمف قرث ُمريؾ

اًمٜم٤مس ،وًمٙمٜمٝم٤م ل شمٓم٤مًم٥م سم٢مقم٤مدة اخل وم٦م اعمٖميّمٌ٦م يمام شمزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م ،وًمق يم٤مٟم٧م شمٕمي٘مهلل

أن أسم٤م سمٙمل

اهميّم٥م اخل وم٦م ًمٙم٤من هل٤م ُمقىمػ أقمٔمؿ ُمـ ُمقىمػ اعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمهللٟمٞم٤م ،وم٢مهن٤م عم٤م اقمي٘مهللت أن هل٤م طم٘م ً٤م ذم
إرض ـم٤مًمٌ٧م سمف ،وًمق اقمي٘مهللت أن هٜم٤مك طم٘م ً٤م ذم ايُم٤مُم٦م ًمزوضمٝم٤م ًمٙم٤مٟم٧م أؿمهلل ُمٓم٤مًمٌ٦م ،وهذا ١ميمهلل
أهن٤م ل شمٙمـ شمٕمٚمؿ هبذه ايُم٤مُم٦م اعمزقمقُم٦م.
افروايي افتوشعي:
وأظمػم ًا شم٠ميت هذه اًملوا ٦م ًميح٘مل قمٚمٞم ً٤م
قمٚمٞم ً٤م

وشمقسمخف سم٠مًمٗم٤مظ وقمٌ٤مرات ُٟمجؾ وم٤مـمٛم٦م

 ،و ُٟمجؾ

قمٜمٝم٤م.
وُمـ هذه إًمٗم٤مظ« :اؿميٛمٚم٧م ؿمٛمٚم٦م اجلٜملم...ش ،واًمِمٛمٚم٦م :اًملداء اعمخٓمط .واجلٜملم هق احلٛمؾ

اًمذي ٙمقن ذم سمٓمـ أُمف.
وٓ ٕملف هذا اًمؽميمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م ،مم٤م ١ميمهلل قمغم أن اًمذي ووع اًملوا ٦م ًمٞمس ص٤مطم٥م ًمً٤من.
وًمٙمـ إًمٗم٤مظ لاد هب٤م اًميح٘مػم ،إذ اجلٜملم وٕمٞمػ ذم سمٓمـ أُمف قمٚمٞمف همِم٤مء حيًٌف ومٞمٛمٜمٕمف ُمـ
احلليم٦م ،ووصػ قمكم

هبذه إوص٤مف ًمٚميح٘مػم ،وُمٕم٤مذ ا أن شميٚمٗمظ سمٜم٧م رؾمقل ا ^ قمغم

زوضمٝم٤م اًمٗم٤موؾ هبذه إًمٗم٤مظ.
وُمـ أًمٗم٤مظ اًملوا ٦م« :وىمٕمهللت طمجلة اًمٔمٜملمش ،ؿمٌٞمٝم٦م سمام شم٘مهللم ُمٕمٜمك وشمليمٞمٌ ً٤م..
صمؿ اؾمٛمع إمم هذه اًمٕمٌ٤مرة (أضقم٧م ظمهللك قم أوٕم٧م طمهللك ،اومؽمؾم٧م اًمذا٤مب واومؽمؿم٧م
اًمؽمابُ ،م٤م يمٗمٗم٧م ىم٤ما ً ،وٓ أهمٜمٞم٧م ـم٤ما ً ،وٓ ظمٞم٤مر زم).
يمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ إزراء سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم؟!
ويمؿ ومٞمٝم٤م دم٤موز ٓ ٚمٞمؼ سمًٞمهللة ٟمً٤مء إُم٦م؟!
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وشمقسمٞمل قمغم قمهللم ٟمٍمشمف هل٤م ،إمم أن ىم٤مًم٧م« :و ي

ذم يمؾ ؿم٤مرق و ي ذم يمؾ هم٤مربش.
أهذه اًمِمٙم٤موي قمغم قمهللم أظمذه٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أرض ومهللك؟!
ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ّمؾ احل٤مل سم٤مُملأة وم٤موٚم٦م شملسم٧م ذم سمٞم٧م اًمٜمٌقة إمم ُمريؾ هذا احل٤مل قمغم ًمٕم٤مقم٦م ُمـ
اًمهللٟمٞم٤م؟!
صمؿ أ ٛمٙمـ أن ّمؾ هب٤م طم٥م اًمهللٟمٞم٤م إمم ضملح زوضمٝم٤م وشمٕمٞمػمه إمم هذه اًمهللرضم٦م قمغم دٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦م؟!
صمؿ ٜمّمحٝم٤م قمكم و قسمخٝم٤م يمذًمؽ و ذيمله٤م سم٠مهن٤م ُمٙمٗمقًم٦م ذم رزىمٝم٤م ،وم٢من يم٤مٟم٧م شمل هلل اًمٙمٗم٤مف ومٝمق
ُمقضمقد!!
وهـو ؿضقتون دم افعصؿي:
افؼضقي إوػ :شمقسمٞمخٝم٤م ًمٕمكم

ًمٕمهللم ٟمٍمهت٤م.

وم٢من يم٤من ٟمٍمهت٤م طم٘م ً٤م قمٚمٞمف ول ٗمٕمؾ ُمع ىمهللرشمف وم٘مهلل وىمع ذم اعمٕمّمٞم٦م ،وذًمؽ ٌٓمؾ يمقٟمف ُمٕمّمقُم ً٤م.
وإن يم٤من ٟمٍمهت٤م طم٘م ً٤م قمٚمٞمف ول ٗمٕمؾ ًمٕمجزه وم٘مهلل أظمٓم٠مت ذم ـمٚمٌٝم٤م اًمٜمٍمة وهل شملى قمجزه،
وذًمؽ ٌٓمؾ يمقهن٤م ُمٕمّمقُم٦م.
افؼضقي افثوكقي :إٟمٙم٤مر قمكم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمٓم٤مًمٌيٝم٤م سميذيمػمه٤م سم٠مهن٤م إن يم٤مٟم٧م شمل هلل اًمٙمٗم٤مف ومٝمق ُمقضمقد.
وم٢من يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ أن اًمٙمٗم٤مف ٙمٗمٞمٝم٤م صمؿ شمٓم٤مًم٥م سمٖمػمه وم٘مهلل أظمٓم٠مت وظمٓم١مه٤م ٛمٜمع قمّمٛميٝم٤م.
وإن يم٤مٟم٧م شمل هلل اًمٙمٗم٤مف وقمكم ٕم٤مشمٌٝم٤م قمٚمٞمف وم٘مهلل أظمٓم٠م قمكم ،وظمٓم١مه هللل قمغم قمهللم قمّمٛميف.
واًمّمحٞمح :أن اًملوا ٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمّمٜمققم٦م ُمٗميٕمٚم٦م.
وٓ ٚمٞمؼ ُمريٚمٝم٤م سمًٞمهللة ٟمً٤مء أهؾ اجلٜم٦م

 ،وٓ سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

.
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املطمب الجالح
إٖرا ٞالٍ ^ يف شٔجْ عاٟػٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟ -مًٌقا إمم ؾم٤مل سمـ ُمٙملم قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل« :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمل

٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

[اًمٕمٜمٙمٌقت]1 :

ىم٤مل :هل احلٛمػماءش .رواه٤م ذف اًمهلل ـ احلًٞمٜمل آؾمؽمهسم٤مدي( ).
صمؿ ىم٤مل آؾمؽمهسم٤مدي (ت 199 :هد) ُمٕمٚم٘م ً٤م« :وُمٕمٜمك هذا اًمي٠مو ؾ إٟمام يمٜمك قمٜمٝم٤م سم٤مًمٕمٜمٙمٌقت،
ٕن اًمٕمٜمٙمٌقت طمٞمقان وٕمٞمػ اختذت سمٞمي ً٤م وٕمٞمٗم ً٤م أوهـ اًمٌٞمقت وأوٕمٗمٝم٤م ٓ جيهللي ٟمٗمٕم ً٤م وٓ ٜمٗمل
ض ًا ،ويمذًمؽ احلٛمػماء طمٞمقان وٕمٞمػً ،م٘مٚم٦م طمٔمٝم٤م وقم٘مٚمٝم٤م ود ٜمٝم٤م اختذت ُمـ رأهي٤م اًمْمٕمٞمػ وقم٘مٚمٝم٤م
ّ
اًمًخٞمػ ذم خم٤مًمٗميٝم٤م وقمهللاوهت٤م عمقٓه٤م سمٞمي ً٤م ُمريؾ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت ذم اًمقهـ واًمْمٕمػ ٓ جيهللي هل٤م ٟمٗمٕم ً٤م
سمؾ جيٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ضر ًا ذم اًمهللٟمٞم٤م وأظملةٕ ،هن٤م سمٜميف قمغم ؿمٗم٤م ضملف ه٤مر وم٤مهن٤مر هب٤م ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ،هل
وُمـ أؾمس هل٤م سمٜمٞم٤مٟمف وؿمهلل هل٤م أريم٤مٟمف وقمَم ذم ذًمؽ رسمف وأـم٤مع ؿمٞمٓم٤مٟمف واؾميٖمقى هل٤م ضمٜمقده وأقمقاٟمف،
وم٠موردهؿ محٞمؿ اًمًٕمػم وٟمػماٟمف ،وذًمؽ ضمزاء اًمٔم٤معملم ،واحلٛمهلل رب اًمٕم٤معملمش( ).
 -1ىم٤مل اًم٘مٛمل ذم شمٗمًػمه« :صمؿ ضب ا ومٞمٝمام ُمري ً ،وم٘م٤مل :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ [اًميحل ؿ.] 1:
وم٘م٤مل :وا ُم٤م قمٜمك سم٘مقًمف( :ؾخوكتومهو) إٓ اًمٗم٤مطمِم٦م ،وًمٞم٘مٞمٛمـ احلهلل قمغم وم ٟم٦م ومٞمام أشم٧م ذم
ـمل ؼ ...ويم٤من وم ن حيٌٝم٤م ،ومٚمام أرادت أن ختلج إمم ...ىم٤مل هل٤م وم ن ٓ :...حيؾ ًمؽ أن ختلضمل ُمـ
همػم حملم ،ومزوضم٧م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ وم نش( ).
ىم٤مل اعمجٚمز قمٜمهلل هذه أ ٦م ٓ « :خيٗمك قمغم اًمٜم٤مىمهلل اًمٌّمػم واًمٗمٓمـ اخلٌػم ُم٤م ذم شمٚمؽ أ ٤مت ُمـ

( ) آؾمؽمهسم٤مدي :هق حمٛمهلل أُملم سمـ حمٛمهلل ذ ػ آؾمؽمهسم٤مدي .وُمـ أؿمٝمل يميٌف :اًمٗمقااهلل اعمهللٟمٞم٦م ،وىمهلل ضم٤مء ذم شملمجيف أن
ًمف ذوطم ً٤م قمغم اعمّمٜمٗم٤مت احلهلل ريٞم٦م اًمٙمؼمى ًمدهللى اًمٓم٤ماٗمد٦م ،يم٤مًمٙمد٤مذم ،وهتدذ ٥م إطمٙمد٤مم ،وآؾميٌّمد٤مر .شمدقذم ؾمدٜم٦م
( 199هد) ،وىمٞمؾ :ىمٌؾ ذًمؽٜ ،مٔملً :م١مًم١مة اًمٌحل ـ (ص ،) 9:أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.) 99/3
( )1شم٠مو ؾ أ ٤مت ( .)191/
( )9شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،)999/1واٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار ( ،)111/11شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)999/9
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اًميٕمل ض سمؾ اًميٍم ح سمٜمٗم٤مق قم٤ماِم٦م وطمٗمّم٦م ويمٗملمه٤م!ش( ).
 -9وىم٤مل اًم٘مٛمل قمٜمهلل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

[اًمٜمقر:

] أ ٦م ىم٤مل:

«وم٢من اًمٕم٤مُم٦م رووا أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قم٤ماِم٦م ،وُم٤م رُمٞم٧م سمف ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م ،وأمو اخلواي
ؾنهنؿ رووا أهنو كزفً دم موريي افؼبطقي ،ومو رمتفو بف بعض افـسوء ادـوؾؼوتش( ).
وىمهلل سح اعمٗمن اًمِمٞمٕمل ؿمؼم سم٤مؾمٛمٝم٤م ومذيمل أهن٤م :قم٤ماِم٦م ( ).
ٟ -1مًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :دو موت إبراهقؿ بـ رشقل ار  حزن ظؾقف حزكوً صديد ًا،
ؾؼوفً ظوئشي :مو افذي حيزكؽ ظؾقف ؾام هق إٓ ابـ جريٍ ،ؾبعٌ رشقل ار  ظؾقوً وأمره بؼتؾف،
ومذه٥م قمكم

إًمٞمف وُمٕمف ا ًمًٞمػ ويم٤من ضمل ٩م اًم٘مٌٓمل ذم طم٤ماط وضب قمكم

وم٠مىمٌؾ إًمٞمف ضمل ٩م ًمٞمٗميح ًمف اًمٌ٤مب ،ومٚمام رأى قمٚمٞم ً٤م
اًمٌ٤مب ،ومقصم٥م قمكم

سم٤مب اًمًٌي٤من

قملف ذم وضمٝمف اًمٖمْم٥م وم٠مدسمل راضمٕم ً٤م ول ٗميح

قمغم احل٤ماط وٟمزل إمم اًمًٌي٤من واشمٌٕمف وومم ضمل ٩م ُمهللسمل ًا ،ومٚمام ظمٌم أن له٘مف

صٕمهلل ذم ٟمخٚم٦م وصٕمهلل قمكم

ذم أصمله ،ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف رُمك سمٜمٗمًف ُمـ ومقق اًمٜمخٚم٦م ومٌهللت قمقرشمف وم٢مذا

ًمٞمس ًمف ُم٤م ًمٚملضم٤مل وٓ ُم٤م ًمٚمٜمً٤مء ،وم٤مٟمٍمف قمكم

إمم اًمٜمٌل  ،وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! إذا سمٕمرييٜمل

ذم إُمل أيمقن ومٞمف يم٤معمًامر اعمحٛمك ذم اًمقشمل أم أصمٌ٧م؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل ،ٓ :سمؾ اصمٌ٧م ،وم٘م٤مل :واًمذي سمٕمريؽ
سم٤محلؼ ُم٤م ًمف ُم٤م ًمٚملضم٤مل وٓ ُم٤م ًمٚمٜمً٤مء ،وم٘م٤مل رؾمقل ا  :احلٛمهلل

اًمذي ٍمف قمٜم٤م اًمًقء أهؾ

اًمٌٞم٧مش( ).
 -9ورووا ذم ؾمقرة احلجلات ىمّم٦م اهت٤مم وم ٟم٦م  -أي :قم٤ماِم٦م  -عم٤مر ٦م ،وأُمل اًملؾمقل ^ قمٚمٞم٤مً
سم٠من ٘ميؾ ضملجي ً٤م ،وأن هذا يم٤من ؾمٌ٥م ٟمزول ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
[احلجلات.) ( ]9:

( ) سمح٤مر إٟمقار (.)199/11
( )1شمٗمًػم اًم٘مٛمل (.)33/1
( )9شمٗمًػم ؿمؼم (ص.)991 :
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،) 99/11جمٛمع اًمٌحل ـ (  ،)19/اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)111/9شمٗمًػم اًم٘مٛمدل (،) 11-33/1
شمٗمًػم اعمٞمزان (.) 11/ 9
( )9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 91/11شمٗمًػم اًم٘مٛمل ( ،)9 3/9شم٠مو ؾ أ ٤مت (.)911/1
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ٟ -9مً٥م اًمٕمٞم٤مر إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤م ٦م قمـ اًمٜم٤مر :ﮫ ﮬ
ﮭ [احلجل١ « :]11:مشمك سمجٝمٜمؿ هل٤م ؾمٌٕم٦م أسمقاب ...واًمٌ٤مب اًمً٤مدس ًمٕمًٙمل ...إًملش( ).
وقمًٙمل يمٜم٤م ٦م قمـ قم٤ماِم٦م

 ،يمام زقمؿ ذًمؽ اعمجٚمز.

ووضمف اًمٙمٜم٤م ٦م قمـ اؾمٛمٝم٤م سمٕمًٙمل ،يمقهن٤م يم٤مٟم٧م شمليم٥م مج ً -ذم ُمقىمٕم٦م اجلٛمؾ٘ -م٤مل ًمف :قمًٙمل،
يمام ذيمل ذًمؽ اعمجٚمز أ ْم ً٤م.
ِ
ٙميػ اًمِمٞمٕم٦م سمذًمؽ ،سمؾ ًم٘مٌقا قم٤ماِم٦م ذم يميٌٝمؿ سمد(أم اًمنمور)( ) ،وسمد(اًمِمٞمٓم٤مٟم٦م)( ).
ول
وزقمٛمقا أهن٤م يم٤مٟم٧م شمٙمذب قمغم رؾمقل ا ^( ) ،وأن ًم٘مٌٝم٤م (محػماء) وهل ُمـ إًم٘م٤مب اًميل
ٌٖمْمٝم٤م ا شمٕم٤ممم( ).
 -9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل

أٟمف ىم٤مل « :أُم٤م ًمق ىمهلل ىم٤مم ىم٤ماٛمٜم٤م ًم٘مهلل ردت إًمٞمف احلٛمػماء طميك

جيٚمهلله٤م احلهللش( ).
 -1وٟمً٥م رضم٥م اًمؼمد( ) -وهق ُمـ قمٚماماٝمؿ  -أن« :قم٤ماِم٦م مجٕم٧م أرسمٕملم د ٜم٤مر ًا ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م
ووملىميٝم٤م قمغم ُمٌٖميض قمكمش( ).
وىم٤مًم٧مً« :مٕمٚمٜم٤م ٟمّمٓم٤مد هب٤م ؿم٤م ّسم ً٤م ُمـ ؿمٌ٤مب ىمل ش سم٠من ٙمقن ُمِمٖمقوم ً٤م هب٤مش( ).

( ) شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( ،)119/1سمح٤مر إٟمقار (.)91 /1
( )1اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (.) 9 /9
( )9اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ ًمٚمٌٞم٤ميض (.) 99/9
( )1اخلّم٤مل ًمٚمّمهللوق ( .) 31/
( )9اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ( .)119/
( )9دٓاؾ ايُم٤مُم٦م (ص ،)119:سمح٤مر إٟمقار (  ،)911/9ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)199/19
( )9هق رضم٥م سمـ حمٛمهلل سمـ رضم٥م اًمؼمد احلدكمُ .مدـ ُمّمدٜمٗم٤مشمفُ :مِمد٤مرق أٟمدقار اًمٞم٘مدلم ذم طم٘مد٤ماؼ أهار أُمدػم اعمد١مُمٜملم،
واًمهللر اًمريٛملم ذم ذيمل مخًاما٦م ه ٦م ٟمزًمد٧م ذم ؿمد٠من أُمدػم اعمد١مُمٜملم ،وًمقاُمدع أٟمدقار اًميٛمجٞمدهلل وضمقاُمدع أهار اًميقطمٞمدهلل،
وُمِم٤مرق إُمد٤من وًمٌد٤مب طم٘مد٤ماؼ اي دامن ،وشمٗمًدػم ؾمدقرة ايظمد صٜ .مٔمدل :روود٤مت اجلٜمد٤مت (،)119 – 111
ؿمٕملاء احلٚم٦م ( ،)931 – 991/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( .)119 - 39/9
(ُ )1مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص.)19:
( )3آطميج٤مج ًمٚمٓمؼمد (ص.)11:
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:

ُمل ُمٕمٜم٤م قمهللة روا ٤مت ٟمًٌقه٤م إمم هل اًمٌٞم٧م ـمٕمٜم ً٤م ذم أم اعم١مُمٜملم قم٤ماِم٦م
َّ

اًمّمهلل ٘م٦م سمٜم٧م

اًمّمهلل ؼ زوج رؾمقل ا ^ وأم اعم١مُمٜملم سمِمٝم٤مدة رب اًمٕم٤معملم ،وومٞمام كم قملض ُمٙم٤مٟميٝم٤م قمٜمهلل ا 
وقمٜمهلل رؾمقل ا ^ ىمٌؾ اؾميٕملاض شمٚمؽ اًملوا ٤مت وأىمقال قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م.
أوًٓ :مؽوكتفو ظـد ار :
ًم٘مهلل وصٗمٝم٤م ا ُ مع سم٘مٞم٦م زوضم٤مت اًمٜمٌل ^ سم٠مهن٤م أم اعم١مُمٜملم ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

﮷﮸

﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
         ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
[إطمزاب.]9:
ومذيمل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أهنـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،واعم١مُمٜمقن وصػ ِمٛمؾ اًملضم٤مل واًمٜمً٤مء ،إذ هذا
ُمّمٓمٚمح اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ طمٞم٨م ٜم٤مدي اعم١مُمٜملم و ٕمهللهؿ ذم هم٤مًم٥م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ و هللظمؾ ومٞمف اًمٜمً٤مء
سم٤ميمج٤مع.
ومهللًم٧م أ ٦م قمغم أن اًمقصػ سم٤مُٕمقُم٦م وصػ زااهلل قمغم ىمْمٞم٦م طملُم٦م اًمٜمٙم٤مح ،وأن اعم٘مّمهلل أُمٝم٤مت
ذم آطمؽمام واًميٌجٞمؾ واًميٕمٔمٞمؿ ،وُم٤م يم٤من ا ً مٞم٘ملر ذًمؽ احلٙمؿ ذم طمؼ ُمـ ٓ ًيحؼ أو ذم طمؼ
ُمـ ؾمٞمحهللث ُمٜمٝمـ خم٤مًمٗم٦م هلذه اعمٙم٤مٟم٦م ،وا ٕ مٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمقن ؾمٌح٤مٟمف.
صمؿ إن اًمٜمٌل ^ ىمهلل قم٤مش ُمٕمٝم٤م وقم٤مذه٤م ـمقال طمٞم٤مشمف سمٕمهلل زواضمف ُمٜمٝم٤م ،واًملؾمقل ^ ؿمخص
ُمٌ٤مرك وٟمحـ ٟميؼمك سمِمٕمله وُم سمًف اًميل ُمً٧م ضمًهلله اًمنم ػ ^ ٓقمي٘م٤مدٟم٤م سمؼميم٦م ذًمؽ يمٚمف ،أوم
شمٙمقن اعملأة اًميل ُٓمس ضمًٛمف ^ ضمًٛمٝم٤م اُملأة ُمٌ٤مريم٦م؟!
روت قم٤ماِم٦م
و

أن رؾمقل ا ^ ىم٤مل قُم ً٤م٤ ( :م قم٤ماش! هذا ضمؼم ؾ ٘ملاؽ اًمً م! وم٘مٚم٧م:

ورمح٦م ا وسمليم٤مشمف ،شملى ُم٤م ٓ أرى)( ) .شمل هلل رؾمقل ا ^.
وقمـ هِم٤مم قمـ أسمٞمف( :أن رؾمقل ا ^ عم٤م يم٤من ذم ُملوف ضمٕمؾ هللور ذم ٟمً٤ماف ،و ٘مقل :أ ـ أٟم٤م

( ) اًمٌخ٤مري ( )919/3ح ( ،)9991وُمًٚمؿ ( ) 93/9ح (.)9199

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

357

همهلل ًا؟ أ ـ أٟم٤م همهلل ًا؟ -طملص ً٤م قمغم سمٞم٧م قم٤ماِم٦م -ىم٤مًم٧م قم٤ماِم٦م :ومٚمام يم٤من قُمل ؾمٙمـ)( ).
وٟمحـ ٓ ٟمحي٤مج أن ٟمٌح٨م قمـ ومْم٤ماٚمٝم٤م وىمهلل اظمي٤مره٤م ا  زوضم٦م ًملؾمقل ا ^ ووصٗمٝم٤م سمام
وصػ سمف ٟمً٤مءه ُمـ أهنـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم.
ومٕم٤ماِم٦م زوضم٦م رؾمقل ا ^ ،وزوضم٦م اًملضمؾ هل قملوف ،وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م ـمٕمـ ذم قملض رؾمقل
ا ^ ،وهذا طم٤مل يمؾ رضمؾ همٞمقر قمغم أهٚمف.
أ لى أطمهللٟم٤م أن ُ يحهللث قمـ زوضميف ذم اعمج٤مًمس و ٜمنم قمٜمٝم٤م ذم اعمّمٜمٗم٤مت سم٠موص٤مف اًمي٘مٌٞمح
واًميجل ح؟!
أُم٤م قم٤ماِم٦م

وم٘مهلل زيم٤مه٤م رهب٤م  وروٞمٝم٤م زوضم٦م ًملؾمقًمف ^ وؾمامه٤م أم اعم١مُمٜملم ،وسم٘مٞم٧م ذم

قمّمٛم٦م رؾمقل ا ^ طميك ُم٤مت ول ٛم٧م إٓ ذم طمجلهت٤م وهٙمذا ...وهٙمذا مم٤م ًمق ل حتّمؾ إٓ قمغم
سمٕمْمف ًمٙم٤مٟم٧م ُمـ أومْمؾ اًمٜمً٤مء يمٞمػ وىمهلل اضميٛمٕم٧م هذه اًمٗمْم٤ماؾ يمٚمٝم٤م هل٤م

؟!

إذ ًا :يمٞمػ زيمل رسمٜم٤م  زوج ٟمٌٞمف ^ وهل سميٚمؽ احل٤مل اًميل ٕملوٝم٤م هب٤م زقمامء اًمِمٞمٕم٦م أو
ؾميٙمقن سمذًمؽ احل٤مل؟!
أٓ ٕمٚمؿ رسمٜم٤م  قمام ؾمٞمحهللث ُمٜمٝم٤م؟!
ومٙمٞمػ أسم٘م٤مه٤م زوضم٦م ًملؾمقًمف وأُم ً٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم؟!
إن احلهلل ٨م ذم قم٤ماِم٦م

ًمٞمس ـمٕمٜم ً٤م ومٞمٝم٤م ومحً٥م ،سمؾ ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم اًمذي اظمي٤مره٤م

زوضم٦م ًمٜمٌٞمف ^ وطمٙمؿ سمقضمقب اطمؽماُمٝم٤م وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وأسم٘م٤مه٤م ُمٕمف إمم أن وم٤مرق احلٞم٤مة ،وىمهلل وم٤مرق احلٞم٤مة
ذم سمٞميٝم٤م ودومـ ذم سمٞميٝم٤م مم٤م زاده٤م ذوم ً٤م ورومٕم٦م
إن اًمٓمٕمـ ذم قملوٝم٤م

.

ضمل ٛم٦م ًيقضم٥م ص٤مطمٌٝم٤م ُم٘م٧م ا  وُم٘م٧م رؾمقًمف ^؛ إذ ذًمؽ

اٟميٝم٤مك ًمٕملض رؾمقل ا ^.
وًمق حتهللث اًمٞمقم أطمهلل ُمـ اًمِمٞمٕم٦م قمـ زوج أطمهلل ُملاضمٕمٝمؿ ًم٘م٤مُم٧م اًمهللٟمٞم٤م وُم٤م ىمٕمهللت ومٙمٞمػ
ًيجٞمزون احلهلل ٨م قمـ قملض رؾمقل ا ^ سمٛمريؾ هذا إؾمٚمقب اًمً٤مىمط وٓ شميحلك وامالهؿ
ًمٚمهللوم٤مع قمـ قملض رؾمقل ا ^ يمام شميحلك ًمٚمهللوم٤مع قمـ أقملاض ُملاضمٕمٝمؿ؟!
ثوكقوً :وؿػوت مع افروايوت:

( ) اًمٌخ٤مري ( ،)99 /3ح ( )9991واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمًٚمؿ ( ) 99/9ح (.)9119
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 -1افروايي إوػ:
أوردت ىمقل ا شمٕم٤ممم:

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ

ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]1 :
شميحهللث أ ٦م اًمٙمل ٛم٦م قمـ اعمنميملم اًمذ ـ قمٌهللوا ُمع ا  همػمه سم٢ممج٤مع اعمٗمن ـ ،وهل
واوح٦م اًمهللًٓم٦م ٓ حتي٤مج إمم اؾميهللٓل قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م.
ًمٙمـ ه٥م أن ُمٕمٜم٤مه٤م ُم٤م ذيملشمف هذه اًملوا ٦م ،وأهن٤م ٟمزًم٧م ذم« :احلٛمػماءش يمام زقمؿ آؾمؽمهسم٤مدي،
ومٜم٘مقل:
أوًٓ :قمغم ُمـ أٟمزًم٧م هذه أ ٦م؟
اجلقاب :قمغم رؾمقل ا ^؟!
ومٜم٘مقل :ومٝمؾ ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م هذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيملمتقه أم ٓ؟
وم٢من ىمٚميؿٟ :مٕمؿ ُومٝمؿ ُمٜمٝم٤م هذا اعمٕمٜمك.
ذم قمّمٛميف واًمٜمٌل ^ وا  ىمهلل أظمؼمه ا  سمْم هل٤م؟!

ومٜم٘مقل :ومٙمٞمػ أسم٘مك قم٤ماِم٦م

وإن ىمٚميؿ :ل ٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م هذا اعمٕمٜمك ومٛمـ أ ـ ومٝمٛميؿ أٟميؿ إذ ًا؟!
أُم٤م هذا اعمٗمؽمي ذم شمٗمًػم أ ٦م وم

٘مؾ ضملُمف قمـ اًمذي ووع اًملوا ٦م وٟمًٌٝم٤م إمم هل اًمٌٞم٧م زور ًا

وهبي٤مٟم ً٤م.
واًمذي يزوج اُملأة هل ( :طمٞمقان وٕمٞمػ طمٔمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ود ٜمٝم٤م وٕمٞمػ وقم٘مٚمٝم٤م ؾمخٞمػ) سمامذا
حيٙمؿ قمٚمٞمف ٤م شملى؟!
أ ٛمٙمـ ًمًٞمهلل اًمٌنم أن يزوج اُملأة قم٘مٚمٝم٤م ؾمخٞمػ ود ٜمٝم٤م وٕمٞمػ و لى هب٤م ـمقال قمٛمله
وشمٜمً٥م إًمٞمف وشمٚمحؼ سمٌٞم٧م اًمٜمٌقة؟!
أًمٞمس ذًمؽ ـمٕمٜم ً٤م ومٞمف ^ ًمًقء اظميٞم٤مره.
صمؿ يمٞمػ ذُمٝم٤م  و لومٕمٝم٤م إمم درضم٦م (أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم)
أًمٞمس ذًمؽ ـمٕمٜم ً٤م ذم رب اًمٕم٤معملم؟!
أٓ ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ!!
إن اهلهللف ًمٞمس قم٤ماِم٦م

وإٟمام اهلهللف هق ؾمٞمهلل اعملؾمٚملم يسمٓم٤مل اًمهلل ـ صمؿ ٜمخهللع ه١مٓء

اجلٝمٚم٦م سمٛمريؾ هذا آومؽماء قمغم سمٞم٧م اًمٜمٌقة.
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ًمٙمٜم ٝمؿ عم٤م ل جيلءوا قمغم اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ جل٠موا إمم هذا إؾمٚمقب اًمً٤مىمط ومخهللع سمف ه١مٓء
اعمخهللوقمقن.
 -2افروايي افثوكقي:
أوردت ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ [اًميحل ؿ.] 1:
هذه اجللأة قمغم زوج رؾمقل ا ^ ٓ ٘مهللم قمٚمٞمٝم٤م رضمؾ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف؛ إذ هذا ـمٕمـ ذم
رؾمقل ا ^.
أوًٓ :يمٞمػ ٙمقن زوج اًمزاٟمٞم٤مت!! طمًٌٜم٤م ا وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ! ومٝمذا اًم٘مقل اًمٗم٤مؾمؼ ذم اهت٤مم قم٤ماِم٦م
سم٤مًمزٟم٤م إُم٤م أن ٙمقن هق ُمٕمٜمك أ ٦م أو ٓ ٙمقن .وم٢من يم٤من هق ُمٕمٜمك أ ٦م وأ ٦م ىمهلل ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل
ا وىملأه٤م قمغم اًمٜم٤مس ومٙمٞمػ ٙمقن هذا ُمٕمٜم٤مه٤م ،صمؿ ٛمًٙمٝم٤م رؾمقل ا ^ وىمهلل ؿمٝمهلل ا - يمام
شمٗمؽمي هذه اًملوا ٦م -سمزٟم٤مه٤م!
وإن ل ٙمـ هق ُمٕمٜم٤مه٤م ومٙمٞمػ ضم٤مز هلذا اعمٗمؽمي أن ٗمنه٤م سمذًمؽ؟!
وأُم٤م دقمقى أهن٤م أشم٧م سمٗم٤مطمِم٦م ذم ـمل ؼ« ...أي :اًمٌٍمة"يمام ومنه٤م سمٕمض ذاطمٝمؿ؛ ومٙمٞمػ
شميحهللث أ ٦م قمـ ومٕمؾ ؾمٞمٙمقن ُمٜمٝم٤م

ورؾمقل ا

ٕمٚمؿ ذًمؽ صمؿ ٛمًٙمٝم٤م ،سمؾ يمٞمػ ٙمقن ذًمؽ

ورب اًمٕم٤معملم ىمهلل زيم٤مه٤م سم٠مهن٤م أم اعم١مُمٜملم شمًيحؼ ُمٜمٝمؿ اًميٕمٔمٞمؿ واًميٌجٞمؾ وهل إُم٤م زاٟمٞم٦م أو أهن٤م ؾميزين،
أٓ ٕمٚمؿ رب اًمٕم٤معملم ذًمؽ؟!
أٓ ىم ٌَّح ا اعمٗمؽم ـ اًمذ ـ يآُملون قمغم قملض رؾمقل ا ^ ًمٞمٓمٕمٜمقا ومٞمف و ٜمي٘مّمقه سمٕمهلل أن
قمجزوا قمـ ايؾم٤مءة إًمٞمف ُمٌ٤مذة!!
صمؿ اؾميٛمع إمم اعمجٚمز وهق ٘ملر أن أ ٦م شمٕملض سمؾ شمٍمح سمٜمٗم٤مق قم٤ماِم٦م وطمٗمّم٦م ويمٗملمه٤م!
أ ٛمٙمـ أن أ ٦م اعمٜمدزًم٦م قمغم رؾمقل ا ^ شمٕملض وشمٍمح سمٜمٗم٤مق اُملأشملم أو يمٗملمه٤م صمؿ شمٌ٘مٞم٤من
قمغم ذُم٦م رؾمقل ا ^؟!
وهؾ ٛمٙمـ أن شمٕملض أو شمٍمح وا  اًمذي رومٕمٝمـ إمم :﮽ ﮾﮿ [إطمزاب،]9:
صمؿ ٌ٘مٞمٝمام ُمع رؾمقل ا ^ صمؿ نمومٝمـ سمذًمؽ اًمنمف؟!
إن هذه إىمقال ىمهلل ؿم٤مريم٧م سمققمل أو سمهللون وقمل ذم إ ذاء رؾمقل ا ^ وإ ذاء زوضمف ،سمؾ
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وإ ذاء رب اًمٕم٤معملم.
يمؾ ذًمؽ سمًٌ٥م اقمي٘م٤مد ايُم٤مُم٦م اًميل صمٌي٧م قمٜمهللهؿ سمٛمريؾ هذه اًملوا ٤مت اًميل صهللرت مجٞمٕمٝم٤م ممـ
أراد ههللم هذا اًمهلل ـ سمٛمريؾ هذه اًملوا ٤مت أصمٛم٦م.
أُم٤م ُمٕمٜمك أ ٦م ومٝمل ىمهلل ذيملت ُمري٤مًملمُ :مري٤مًٓ عمـ يمٗمل ،وُمري٤مًٓ عمـ هُمـ.
ومٗمٞمٝم٤م حتذ ل ُمـ ؾمٚمقك اًمٙمٗم٤مر وطم٨م قمغم ؾمٚمقك اعم١مُمٜملم.
ُمري٤مل اًمٙمٗم٤مر ول ٓمٌ٘مقا ُمري٤مل اعم١مُمٜملم .واعمريؾ ًمٞمس

ومٌ٠مي دًمٞمؾ ـمٌ٘مقا قمغم قم٤ماِم٦م وطمٗمّم٦م
وصٗم ً٤م ٍ
حل٤مل ىم٤ماٛم٦م وإٟمام هق طمٙم٤م ٦م قمـ طم٤مدصم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚميحذ ل أو اًمؽمهمٞم٥م ،وًمٞمس سم٤مًميورة أن ٜمٓمٌؼ
قمغم اعمخ٤مـم٥م إٓ إذا سح اعمريؾ سم٘مقًمفُ( :مري٤مل) يمٛمري٤مل يمذا أو ٟمحق ذًمؽ.
صمؿ ٟم١ميمهلل أٟمف ًمق يم٤من اعمري٤مل اًمزء ٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمام عم٤م أسم٘م٤ممه٤م رؾمقل ا ^ سمؾ عم٤م أسم٘م٤ممه٤م رب
اًمٕم٤معملم.
وٟمحـ ٟمِمٝمهلل سمؼماءهتام وقمٗميٝمام وـمٝم٤مرهتام
وًمٙمـ اًملوا ٤مت شمّمقر رؾمقل ا

.

^ ذم صقرة اعمٖمٚمقب قمغم أُمله ذم زواضمف وُمٕم٤مُم شمف

وقم ىم٤مشمف ،وهق ؾمٞمهلل وًمهلل قمهللٟم٤من ،ووم٤مرس اًمٗملؾم٤من ،وُمـ ٓ ٚمحؼ سمف أطمهلل ذم ؿمج٤مقميف ،اظمي٤مره ا 
قمـ قمٚمؿ ًمٚمٜمٌقة واًملؾم٤مًم٦م وأُمهلله سمٕمقٟمف وشمقومٞم٘مف ،وميحهللى اًمٌنم مجٞمٕم ً٤م ،وأقمٚمـ احللب قمغم ذيمٝمؿ
وأد ٤مهنؿ وقم٤مداهتؿ وهق ٕمٞمش سمٞمٜمٝمؿ وذم أروٝمؿ ول خيٗم٧م ًمف صقت ول شمٙمؾ ًمف ىمٜم٤مة طميك أىم٤مم اًمهلل ـ
ورومع را ٦م اي امن وأذل اًمنمك ويمن إصٜم٤مم.
ومٙمٞمػ ٔمـ أٟمف قم٤مش ُمٖمٚمقسم ً٤م قمغم أُمله ،يزوج سمٛمـ ٓ حي٥م ،و ٛمًؽ ُمـ زوضم٤مشمف ُمـ ٓ حي٥م،
وحيٞمط سمف ُمـ ٓ حي٥م ،و ٕمجز قمـ شمٌٚمٞمغ ُم٤م حي٥م؟!
ًمٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمهلل هذشمف وصقرشمف ذم صقرة اًملضمؾ اًمٕم٤مضمز اعمٖمٚمقب قمغم أُمله ،وًمق قم٘مؾ
اًم٘مقم هذه اًمٜمي٤ما٩م اًمًٞمئ٦م ًمٙم٤مٟم٧م هلؿ صمقرة قمغم يمؾ ُم٤م زء إًمٞمف ^ أو إمم د ٜمف.
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 -3افروايي افثوفثي:
اًملوا ٦م اًميل شمزقمؿ أن ه ٦م ايومؽ ٟمزًم٧م ذم قم٤ماِم٦م

:

أوًٓ :ؿصي اإلؾؽ ـام وردت دم احوح أهؾ افسـي:
وم٘مهلل روى اًمٌخ٤مري سمًٜمهلله قمـ قم٤ماِم٦م

أهن٤م ىم٤مًم٧م( :يم٤من رؾمقل ا ^ إذا أراد أن خيلج

ؾمٗمل ًا أىملع سملم أزواضمف وم٠م يٝمـ ظملج ؾمٝمٛمٝم٤م ظملج هب٤م ُمٕمف ،وم٠مىملع سمٞمٜمٜم٤م ذم همزاة همزاه٤م ومخلج ؾمٝمٛمل
ومخلضم٧م ُمٕمف سمٕمهللُم٤م أٟمزل احلج٤مب ،وم٠مٟم٤م أمحؾ ذم هقدج وأٟمزل ومٞمف ،ومنٟم٤م طميك إذا وملغ رؾمقل ا ^
ُمـ همزوشمف شمٚمؽ وىمٗمؾ ودٟمقٟم٤م ُمـ اعمهلل ٜم٦م هذن ًمٞمٚم٦م سم٤مًملطمٞمؾ ،وم٘مٛم٧م طملم هذٟمقا سم٤مًملطمٞمؾ ومٛمِمٞم٧م طميك
ضم٤موزت اجلٞمش ،ومٚمام ىمْمٞم٧م ؿم٠مين أىمٌٚم٧م إمم اًملطمؾ ومٚمٛمً٧م صهللري ،وم٢مذا قم٘مهلل زم ُمـ ضمزع أفمٗم٤مر
ىمهلل اٟم٘مٓمع وملضمٕم٧م وم٤مًميٛمً٧م قم٘مهللي ومحًٌٜمل اسميٖم٤مؤه ،وم٠مىمٌؾ اًمذ ـ لطمٚمقن زم وم٤مطميٛمٚمقا هقدضمل
وملطمٚمقه قمغم سمٕمػمي اًمذي يمٜم٧م أريم٥م وهؿ حيًٌقن أين ومٞمف ،ويم٤من اًمٜمً٤مء إذ ذاك ظمٗم٤موم ً٤م ل ري٘مٚمـ ول
ٖمِمٝمـ اًمٚمحؿ وإٟمام ٠ميمٚمـ اًمٕمٚم٘م٦م ُمـ اًمٓمٕم٤مم ،ومٚمؿ ًيٜمٙمل اًم٘مقم طملم رومٕمقه صم٘مؾ اهلقدج وم٤مطميٛمٚمقه،
ويمٜم٧م ضم٤مر ٦م طمهلل ري٦م اًمًـ ،ومٌٕمريقا اجلٛمؾ وؾم٤مروا ومقضمهللت قم٘مهللي سمٕمهللُم٤م اؾميٛمل اجلٞمش ،ومجئ٧م
ُمٜمزهلؿ وًمٞمس ومٞمف أطمهلل ،وم٠ممم٧م ُمٜمززم اًمذي يمٜم٧م سمف ومٔمٜمٜم٧م أهنؿ ؾمٞمٗم٘مهللوٟمٜمل ومػمضمٕمقن إزم ،ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م
ضم٤مًمً٦م همٚمٌيٜمل قمٞمٜم٤مي ومٜمٛم٧م ،ويم٤من صٗمقان سمـ اعمٕمٓمؾ اًمًٚمٛمل صمؿ اًمذيمقاين ُمـ وراء اجلٞمش وم٠مصٌح
قمٜمهلل ُمٜمززم ،وملأى ؾمقاد إٟمً٤من ٟم٤ماؿ وم٠مشم٤مين ويم٤من لاين ىمٌؾ احلج٤مب وم٤مؾميٞم٘مٔم٧م سم٤مؾمؽمضم٤مقمف طملم أٟم٤مخ
راطمٚميف ومقـمئ هلله٤م ومليمٌيٝم٤م ،وم٤مٟمٓمٚمؼ ٘مقد يب اًملاطمٚم٦م طميك أشمٞمٜم٤م اجلٞمش سمٕمهللُم٤م ٟمزًمقا ُمٕملؾملم ذم ٟمحل
اًمٔمٝمػمة ،ومٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ ،ويم٤من اًمذي شمقمم ايومؽ قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ،وم٘مهللُمٜم٤م اعمهلل ٜم٦م وم٤مؿميٙمٞم٧م
هب٤م ؿمٝمل ًاٗ ،مٞمْمقن ُمـ ىمقل أصح٤مب ايومؽ و ل ٌٜمل ذم وضمٕمل أين ٓ أرى ُمـ اًمٜمٌل ^ اًمٚمٓمػ
اًمذي يمٜم٧م أرى ُمٜمف طملم أُملض وإٟمام هللظمؾ ومٞمًٚمؿ ،صمؿ ٘مقل :يمٞمػ شمٞمٙمؿ؟ ٓ أؿمٕمل سمٌمء ُمـ ذًمؽ
طميك ٟم٘مٝم٧م.
ومخلضم٧م أٟم٤م وأم ُمًٓمح ىمٌؾ اعمٜم٤مصع ُميؼمزٟم٤م ٓ ٟمخلج إٓ ًمٞم ً إمم ًمٞمؾ -وذًمؽ ىمٌؾ أن ٟميخذ
اًمٙمٜمػ ىمل ٌ ً٤م ُمـ سمٞمقشمٜم٤م -وأُملٟم٤م أُمل اًمٕملب إول ذم اًمؼم ٦م أو ذم اًميٜمزه ،وم٠مىمٌٚم٧م أٟم٤م وأم ُمًٓمح سمٜم٧م
أيب رهؿ ٟمٛمٌم ،ومٕمريلت ذم ُملـمٝم٤م ،وم٘م٤مًم٧م :شمٕمس ُمًٓمح! وم٘مٚم٧م هل٤م :سمئس ُم٤م ىمٚم٧م ،أشمًٌلم رضم ً
ؿمٝمهلل سمهللر ًا! وم٘م٤مًم٧م٤ :م هٜمي٤مه ،أل شمًٛمٕمل ُم٤م ىم٤مًمقا؟ وم٠مظمؼمشمٜمل سم٘مقل أهؾ ايومؽ وم٤مزددت ُملو ً٤م إمم
ُمليض ،ومٚمام رضمٕم٧م إمم سمٞميل دظمؾ قمكم رؾمقل ا ^ ومًٚمؿ ،وم٘م٤مل :يمٞمػ شمٞمٙمؿ؟ وم٘مٚم٧م :ااذن زم إمم
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سمقي .ىم٤مًم٧م :وأٟم٤م طمٞمٜمئذ أر هلل أن أؾميٞم٘مـ اخلؼم ُمـ ىمٌٚمٝمام ،وم٠مذن زم رؾمقل ا ^ وم٠مشمٞم٧م أسمقي ،وم٘مٚم٧م
أ َّ
ُٕملُ :م٤م يحهللث سمف اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مًم٧م٤ :م سمٜمٞم٦م! هقين قمغم ٟمٗمًؽ اًمِم٠من ،ومقا ًم٘مٚمام يم٤مٟم٧م اُملأة ىمط
ووٞمئ٦م قمٜمهلل رضمؾ حيٌٝم٤م وهل٤م ضاال إٓ أيمريلن قمٚمٞمٝم٤م .وم٘مٚم٧م :ؾمٌح٤من ا ! أو ىمهلل حتهللث اًمٜم٤مس هبذا؟
ىم٤مًم٧م :ومٌ٧م اًمٚمٞمٚم٦م طميك أصٌح٧م ٓ لىم٠م زم دُمع وٓ أيميحؾ سمٜمقم ،صمؿ أصٌح٧م ومهللقم٤م رؾمقل ا ^
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأؾم٤مُم٦م سمـ ز هلل طملم اؾميٚمٌ٨م اًمقطمل ًيِمػممه٤م ذم وملاق أهٚمف ،وم٠مُم٤م أؾم٤مُم٦م وم٠مؿم٤مر
قمٚمٞمف سم٤مًمذي ٕمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ُمـ اًمقد هلؿ ،وم٘م٤مل أؾم٤مُم٦م :أهٚمؽ ٤م رؾمقل ا وٓ ٟمٕمٚمؿ وا إٓ ظمػم ًا.
وأُم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! ل ْمٞمؼ ا قمٚمٞمؽ واًمٜمً٤مء ؾمقاه٤م يمريػم ،وؾمؾ
اجل٤مر ٦م شمّمهللىمؽ .ومهللقم٤م رؾمقل ا ^ سمل لة وم٘م٤مل٤ :م سمل لة! هؾ رأ ٧م ؿمٞمئ ً٤م ل ٌؽ؟ وم٘م٤مًم٧م سمل لةٓ :
واًمذي سمٕمريؽ سم٤محلؼ إن رأ ٧م ُمٜمٝم٤م أُمل ًا أهمٛمّمف قمٚمٞمٝم٤م أيمريل ُمـ أهن٤م ضم٤مر ٦م طمهلل ري٦م اًمًـ شمٜم٤مم قمـ
اًمٕمجلم ومي٠ميت اًمهللواضمـ ومي٠ميمٚمف.
وم٘م٤مم رؾمقل ا ^ ُمـ قُمف وم٤مؾميٕمذر ُمـ قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ،وم٘م٤مل رؾمقل ا ^ُ :مـ
ٕمذرين ُمـ رضمؾ سمٚمٖمٜمل أذاه ذم أهكم ،ومقا ُم٤م قمٚمٛم٧م قمغم أهكم إٓ ظمػم ًا ،وىمهلل ذيملوا رضم ً ُم٤م قمٚمٛم٧م
قمٚمٞمف إٓ ظمػم ًا ،وُم٤م يم٤من هللظمؾ قمغم أهكم إٓ ُمٕمل.
وم٘م٤مم ؾمٕمهلل سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا  ،أٟم٤م وا أقمذرك ُمٜمف ،إن يم٤من ُمـ إوس ضسمٜم٤م قمٜم٘مف،
وإن يم٤من ُمـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ اخلزرج أُملشمٜم٤م ومٗمٕمٚمٜم٤م ومٞمف أُملك.
وم٘م٤مم ؾمٕمهلل سمـ قمٌ٤مدة وهق ؾمٞمهلل اخلزرج ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ رضم ً ص٤محل ً٤م وًمٙمـ اطميٛمٚميف احلٛمٞم٦م،
وم٘م٤مل :يمذسم٧مً ،مٕمٛمل ا ٓ شم٘ميٚمف وٓ شم٘مهللر قمغم ذًمؽ.
وم٘م٤مم أؾمٞمهلل سمـ احلْمػم ،وم٘م٤مل :يمذسم٧م ًمٕمٛمل ا ًمي٘ميٚمٜمف ،وم٢مٟمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم.
ومري٤مر احلٞم٤من :إوس واخلزرج طميك مهقا ورؾمقل ا ^ قمغم اعمٜمؼم ،ومٜمزل ومخٗمْمٝمؿ طميك
ؾمٙميقا وؾمٙم٧م ،وسمٙمٞم٧م قُمل ٓ لىم٠م زم دُمع وٓ أيميحؾ سمٜمقم ،وم٠مصٌح قمٜمهللي أسمقاي ىمهلل سمٙمٞم٧م ًمٞمٚميلم
و قُم ً٤م طميك أفمـ أن اًمٌٙم٤مء وم٤مًمؼ يمٌهللي .ىم٤مًم٧م :ومٌٞمٜم٤م مه٤م ضم٤مًمً٤من قمٜمهللي وأٟم٤م أسمٙمل إذ اؾمي٠مذٟم٧م اُملأة
ُمـ إٟمّم٤مر وم٠مذٟم٧م هل٤م ومجٚمً٧م شمٌٙمل ُمٕمل ،ومٌٞمٜم٤م ٟمحـ يمذًمؽ إذ دظمؾ رؾمقل ا ^ ومجٚمس ول
جيٚمس قمٜمهللي ُمـ قم ىمٞمؾ ذم ُم٤م ىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م ،وىمهلل ُمٙم٨م ؿمٝمل ًا ٓ قطمك إًمٞمف ذم ؿم٠مين رء ،ىم٤مًم٧م:
وميِمٝمهلل صمؿ ىم٤مل٤ :م قم٤ماِم٦م! وم٢مٟمف سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ يمذا ويمذا ،وم٢من يمٜم٧م سمل ئ٦م ومًٞمؼماؽ ا  ،وإن يمٜم٧م أعمٛم٧م
سمٌمء وم٤مؾميٖمٗملي ا وشمقيب إًمٞمف ،وم٢من اًمٕمٌهلل إذا اقمؽمف سمذٟمٌف صمؿ شم٤مب شم٤مب ا قمٚمٞمف.
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ومٚمام ىم٣م رؾمقل ا ^ ُم٘م٤مًميف ىمٚمص دُمٕمل طميك ُم٤م أطمس ُمٜمف ىمٓملة ،وىمٚم٧م ٕيب :أضم٥م قمٜمل
رؾمقل ا ^ .ىم٤مل :وا ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًملؾمقل ا ^! وم٘مٚم٧م ُٕمل :أضمٞمٌل قمٜمل رؾمقل ا ^
ومٞمام ىم٤مل .ىم٤مًم٧م :وا ُم٤م أدري ُم٤م أىمقل ًملؾمقل ا ^.
ىم٤مًم٧م :وأٟم٤م ضم٤مر ٦م طمهلل ري٦م اًمًـ ٓ أىملأ يمريػم ًا ُمـ اًم٘ملهن ،وم٘مٚم٧م :إين وا ًم٘مهلل قمٚمٛم٧م أٟمٙمؿ
ؾمٛمٕميؿ ُم٤م يحهللث سمف اًمٜم٤مس ووىمل ذم أٟمٗمًٙمؿ وصهللىميؿ سمف ،وًمئـ ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إين سمل ئ٦م وا
ًمؼم ئ٦م ٓ شمّمهللىمقين سمذًمؽ ،وًمئـ اقمؽموم٧م ًمٙمؿ سم٠مُمل وا

ٕمٚمؿ إين

ٕمٚمؿ أين سمل ئ٦م ًميّمهللىمٜمل ،وا ُم٤م أضمهلل زم

وًمٙمؿ ُمري ً إٓ أسم٤م قؾمػ إذ ىم٤مل :ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ [ قؾمػ.] 1:
صمؿ حتقًم٧م إمم وملار وأٟم٤م أرضمق أن ؼماٜمل ا  ،وًمٙمـ وا ُم٤م فمٜمٜم٧م أن ٜمزل ذم ؿم٠مين وطمٞم ً٤م،
وٕٟم٤م أطم٘مل ذم ٟمٗمز ُمـ أن يٙمٚمؿ سم٤مًم٘ملهن ذم أُملي ،وًمٙمٜمل يمٜم٧م أرضمق أن لى رؾمقل ا ^ ذم
اًمٜمقم رؤ ٤م ؼماٜمل ا  ،ومقا ُم٤م ر ام جمٚمًف وٓ ظملج أطمهلل ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م طميك أٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل،
ٍ
ؿم٤مت ،ومٚمام هي
وم٠مظمذه ُم٤م يم٤من ٠مظمذه ُمـ اًمؼمطم٤مء طميك إٟمف ًمٞميحهللر ُمٜمف ُمريؾ اجلامن ُمـ اًمٕملق ذم قم
قمـ رؾمقل ا ^ وهق ْمحؽ ومٙم٤من أول يمٚمٛم٦م شمٙمٚمؿ هب٤م أن ىم٤مل زم٤ :م قم٤ماِم٦م ،امحهللي ا وم٘مهلل سملأك
ا  .وم٘م٤مًم٧م زم أُمل :ىمقُمل إمم رؾمقل ا ^ ،وم٘مٚم٧م ،ٓ :وا ٓ أىمقم إًمٞمف وٓ أمحهلل إٓ ا  ،وم٠مٟمزل ا
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

شمٕم٤ممم:

ويم٤من ٜمٗمؼ قمغم ُمًٓمح سمـ أصم٤مصم٦م ًم٘ملاسميف ُمٜمف :وا ٓ أٟمٗمؼ قمغم ُمًٓمح ؿمٞمئ ً٤م أسمهلل ًا

سمٙمل اًمّمهلل ؼ

ىم٤مل

سمٕمهللُم٤م

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﮔﮕ

[اًمٜمقر:

] أ ٤مت ،ومٚمام أٟمزل ا هذا ذم سملاءيت ىم٤مل أسمق

ًمٕم٤ماِم٦م.

وم٠مٟمزل

[اًمٜمقر ]11:إمم ىمقًمف:

ا

شمٕم٤ممم:

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

[اًمٜمقر ]11:وم٘م٤مل أسمق سمٙمل :سمغم وا إين ٕطم٥م أن ٖمٗمل ا زم ،وملضمع إمم ُمًٓمح اًمذي

يم٤من جيلي قمٚمٞمف.
ويم٤من رؾمقل ا ^ ً٠مل ز ٜم٥م سمٜم٧م ضمحش قمـ أُملي ،وم٘م٤مل٤ :م ز ٜم٥مُ ،م٤م قمٚمٛم٧م؟ ُم٤م رأ ٧م؟
وم٘م٤مًم٧م٤ :م رؾمقل ا  ،أمحل ؾمٛمٕمل وسمٍمي ،وا ُم٤م قمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٓ ظمػماً .ىم٤مًم٧م :وهل اًميل يم٤مٟم٧م
شمً٤مُمٞمٜمل ومٕمّمٛمٝم٤م ا سم٤مًمقرع)( ).
ثوكقوً :ؿصي اإلؾؽ دم افروايي افشقعقي ؿد تؼدمً ،وؾقفو:

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )999/9ح(  ،)199صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 1/1ح (.)9 39
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سم٠مهن٤م هل اًميل اهتٛم٧م ُم٤مر ٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ه ٦م رؾمقل ا ^ اًميل أٟمج٥م ُمٜمٝم٤م اسمٜمف

 ،وأن أ ٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م.

ثوفثوً :كجري مؼوركي بغ أيوت ومو ورد دم احوح أهؾ افسـي:
شمذيمل اًمّمح٤مح أن مج٤مقم٦م ُمـ أوملاد اعمجيٛمع أـمٚم٘مقا إؿم٤مقم٦م يم٤مذسم٦م شمقمم إـم ىمٝم٤م ؿمخص واطمهلل هق:
«قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقلش وىمهلل اٟمينمت هذه ايؿم٤مقم٦م ذم اعمجيٛمع طميك أٟمزل ا  سملاءة اعميٝمؿ ُمـ
اًمًامء .ومٝمذه اًمّمقرة هل اًميل شمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٤م ذم أ ٤مت.
رابعوً :كجري مؼوركي بغ أيوت واهتوم افشقعي فعوئشي دم ذفؽ:
شمذيمل هذه اًملوا ٦م أن واطمهللة اهتٛم٧م واطمهللة ،وم٠م ـ شمٚمؽ إُمقر اًميل وردت ذم أ ٤مت.
إن أي قم٤مىمؾ ٘ملأ شمٚمؽ أ ٤مت و ٘مػ قمغم اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م يٌلم ًمف سم٠مدٟمك ٟمٔمل أهن٤م ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم
أ ٤مت.
خومسوً :مو ورد دم أيوت يبطؾ روايي افشقعي ،وذفؽ يتضح بام يع:
 أن أ ٤مت شميحهللث قمغم أن ايومؽ ىم٤مم سمف مج٤مقم٦م.وروا ٦م اًمِمٞمٕم٦م شم٘مقل :إن اًمذي ىم٤مم سمف واطمهلل هق «قم٤ماِم٦مش.
 -1أ ٦م شمٕمهلل هذا اعمٗمؽمي سمٕمذاب قمٔمٞمؿ ،وًمق يم٤من اعم٘مّمقد قم٤ماِم٦م عم٤م يم٤من ٓا٘م ً٤م سملؾمقل ا ^
أن ٛمًٙمٝم٤م سمٕمهلل هذا اًمققمٞمهلل اًمِمهلل هلل؟!
 -9أ ٦م حتٙمؿ قمغم اًمذي أؿم٤مع هذا ايومؽ سم٠مٟمف إن ل ٠مت سم٤مًمِمٝمهللاء قمغم صح٦م دقمقاه ومٝمق
يم٤مذب.
وقم٤ماِم٦م إن يم٤مٟم٧م هل اعمهللقمٞم٦م وم٢مُم٤م أن شم٠ميت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمهللاء أو حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م يم٤مذسم٦م.
وُم٤م يم٤من رؾمقل ا ^ ًمٞمٛمًؽ اُملأة ٙمذهب٤م ا  ،سمؾ وُم٤م يم٤من ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمؽميمٝم٤م ذم
قمّمٛميف وهل يم٤مذسم٦م.
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل ذيمل أول اًمًقرة أن اًمذي لُمل سمل ئ ً٤م ول ٘مهللم أرسمٕم٦م ُمـ اًمِمٝمهللاء وم٢مٟمف حيٙمؿ
قمغم ذًمؽ اًملاُمل سمحهلل اًم٘مذف ،ومٝمؾ ىم٤مم رؾمقل ا ^ سمحهلل قم٤ماِم٦م طمهلل اًم٘مذف؟!
وم٢من ىمٚميؿٟ :مٕمؿ.
ىمٚمٜم٤م :أ ـ ذيمل؟
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وإن ىمٚميؿ.ٓ :
ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ ٔمـ سملؾمقل ا ^ أٟمف ٕمٓمؾ طمهلل ًا ُمـ طمهللود ا  وهق اًمذي ىم٤مل( :وا ؿ ا ! ًمق
أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمهلل هىم٧م ًم٘مٓمٕم٧م هلله٤م).
وعم٤م يم٤من قمهللم وضمقد دًمٞمؾ قمغم إىم٤مُم٦م احلهلل ويم٤من ذًمؽ ٌٓمؾ دقمقاهؿ اومؽموا روا ٦م زقمٛمقا ومٞمٝم٤م أن
اًم٘م٤ماؿ هق اًمذي ؾمٞم٘مٞمؿ احلهلل قمغم قم٤ماِم٦م

ًمٕمهللم إىم٤مُم٦م اًمٜمٌل ^ احلهلل قمٚمٞمٝم٤م .وذًمؽ أقمٔمؿ اًمٓمٕمـ

ذم رؾمقل ا ^ اًمذي ل ٘مؿ احلهلل قمٚمٞمٝم٤م.
 -1صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف طمٙمؿ سم٤مًمٚمٕمـ قمغم ُمـ يٝمؿ اُملأة حمّمٜم٦م ذم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة.
ومٝمؾ ٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمٚمٕمقٟم٦م وشمٌ٘مك ذم قمّمٛم٦م رؾمقل ا ^.
إن ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًمٓمٕمـ قمغم رؾمقل ا ^ ،سمؾ واًمٓمٕمـ يجف إمم ا ؛ إذ يمٞمػ لى
ؾمٌح٤مٟمف أن شمٙمقن اُملأة ُميققمهللَّ ة سم٤مًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ وحيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمذب واًمٚمٕمـ صمؿ ٌ٘مٞمٝم٤م أُم ً٤م
ًمٚمٛم١مُمٜملم؟!
هذه وىمٗم٤مت ه ٕم٦م ُمع دًٓم٦م أ ٤مت قمغم إسمٓم٤مل دقمقى اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م أن أ ٦م اعمذيمقرة ٟمزًم٧م
ذم قم٤ماِم٦م أم اعم١مُمٜملم زوج رؾمقل ا ^.
صمؿ شم٘مقل اًملوا ٦م :إن ُمٜم٤موم٘م٦م اهتٛم٧م ُم٤مر ٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م( ..وأرادوا سمٛمٜم٤موم٘م٦م :قم٤ماِم٦م أم
اعم١مُمٜملم

).

أؿقل:
 اهت٤مم قم٤ماِم٦م سم٠مهن٤م ُمٜم٤موم٘م٦م صمؿ ٌ٘مٞمٝم٤م رؾمقل ا ^ زوضم٦م ًمف إمم أن ُم٤مت وشمٌ٘مك ذم ُملشمٌ٦م أماعم١مُمٜملم ،إن ذًمؽ ٚمحؼ اًمٓمٕمـ ذم رؾمقل ا  ،إذ ُم٤م اًمذي ٙملهف قمغم سم٘م٤ماٝم٤م ذم قمّمٛميف وهل ُمٜم٤موم٘م٦م.
 -1صمؿ ُمـ هذا اًمذي أصهللر قمٚمٞمٝم٤م احلٙمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق ،هؾ هق رؾمقل ا أم همػمه؟
وم٢من يم٤من رؾمقل ا ^ وم٠م ـ وضمهلل ،صمؿ يمٞمػ ّمهللر هذا احلٙمؿ و ٌ٘مٞمٝم٤م زوضم٦م ًمف؟
وإن يم٤من ُمـ همػمه ومٙمٞمػ قملف؟!
هؾ ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م أهن٤م ُمٜم٤موم٘م٦م أم ضم٤مءه اًمقطمل؟!
أٓ ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ اًمذ ـ هذوا رؾمقل ا ^.
 -4افروايي افرابعي:
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هذه اًملوا ٦م شمزقمؿ أن قم٤ماِم٦م ىمذوم٧م ُم٤مر ٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ،وأن اًمٜمٌل ^ ىمٌؾ ىمقهل٤م دون سمٞمٜم٦م،
وأُمل قمٚمٞم ً٤م

سم٘ميؾ اًملضمؾ اًمذي اهتٛميف هب٤م وهق «ضمل ٩مش سمهللون سمٞمٜم٦م.

ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘مٌؾ رؾمقل ا ^ ىمقهل٤م دون ؿمٝمقد واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٘ميض سم٠من ُمـ اهتؿ ؿمخّم٤مً
سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م وم٢مُم٤م أن ٠ميت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمهللاء وإُم٤م أن ٙمقن يم٤مذسم ً٤م حيهلل طمهلل اًم٘مذف؟!
أ ٛمٙمـ أن ّمهللر ذًمؽ إُمل ُمـ اًمٜمٌل ^ ىمٌؾ أن شمريٌ٧م اًميٝمٛم٦م قمغم اعميٝمؿ؟!
أًمٞمس هذا ـمٕمٜم ً٤م ذم رؾمقل ا ^ ىمٌؾ أن ٙمقن ـمٕمٜم ً٤م ذم أم اعم١مُمٜملم قم٤ماِم٦م

؟!

وذم روا ٦م أظملى ُمٜمًقسم٦م إمم حمٛمهلل سمـ احلٜمٗمٞم٦م قمـ أسمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم :أن احلهلل ٨م يمريل ُمـ اًمٜم٤مس
ٓ ُمـ قم٤ماِم٦م

 ،وًمٙمـ اًملوا ٦م يمذًمؽ شمزقمؿ أن اًمٜمٌل ^ أُمل سم٘ميٚمف دون سمٞمٜم٦م مم٤م ٟمجزم سمٕمهللم صهللق

شمٚمؽ اًملوا ٦م.
اٟمٔمل ٤ -م أظمل اعمًٚمؿ -يمٞمػ يمريلت هذه اًملوا ٤مت اًميل شمٓمٕمـ ذم قملض رؾمقل ا ^ ٟمٗمًف؛
أهذه روا ٤مت ص٤مدرة ممـ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف؟
إٟمٜم٤م ٟمجزم سم٠مهن٤م روا ٤مت ُمٗمؽماة ممـ يآُمل قمغم د ـ ا  وًمٞمس همل ٌ ً٤م قمغم أوًمئؽ اعميآُمل ـ.
ًمٙمـ اًمٖمل ٥م قمغم ىمقم ١مُمٜمقن سم٤م ورؾمقًمف لوقن هبذه اًملوا ٤مت و قردوهن٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ،سمؾ
و ّمهللىمقهن٤م وهل شمٓمٕمـ ذم رؾمقل ا وذم قملوف.
إن أؾم٤مس يمؾ هذه اًمٌ ٤م هق :اًميّمهلل ؼ سم٠من ايُم٤مُم٦م ُمٜمّم٥م إهلل ُمـ ا  ،وىمهلل وردت قمـ
ُمريؾ ه١مٓء اًملواة وذم شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت ،صمؿ ضمٕمٚمقه٤م أص ً حي٤ميمٛمقن إًمٞمف يمؾ اًمّمح٤مسم٦م وهل اًمٌٞم٧م.
ومٕم٤ماِم٦م

طم٤مرسم٧م إُم٤مُم ً٤م وصٞم ً٤م وصٞم٦م إهلٞم٦م ،وم سمهلل ُمـ ووع اًملوا ٤مت ًمٚمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م.

واهلهللف إظمػم -يمام رأ ٜم٤م -هق رؾمقل ا ^ ،إذ يمؾ ذًمؽ اًمٓمٕمـ إٟمام اٟمّم٥م قمٚمٞمف ^.
وملؾمقل لى سمٛمريؾ شمٚمؽ اعملأة و ٘مٌؾ اومؽماءه٤م وٓ ٘مٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م احلهلل ًمٞمس رؾمقًٓ ُمقصمقىم ً٤م.
إذ ًاً :مٞمس رؾمقل ا ^.
إذ ًا :وم٤مًمهلل ـ سم٤مـمؾ.
وهذه صمٛملة شمٚمؽ اًملوا ٤مت ل ًيٓمٞمٕمقا طملسمف سم٤مًمًٞمػ ول جيلءوا قمغم اًمٓمٕمـ ومٞمف ُمٌ٤مذة ومٕمٛمهللوا
إمم هذا إؾمٚمقب اًملظمٞمص ودؾمقه٤م ذم يمي٥م اًم٘مقم وميٚم٘مٗمٝم٤م اجلٝمٚم٦م ُمٜمٝمؿ وصهللىمقه٤م وٟمنموه٤م وا
طمًٞم٥م ُمـ هذى رؾمقًمف ^ وهذى هل سمٞميف.
 -5افروايي اخلومسي:
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أوردت ه ٦م ُمـ ؾمقرة احلجلات هل :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ [احلجلات.]9:
صمؿ زقمٛم٧م اًملوا ٦م أن ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م هق رُمل قم٤ماِم٦م -اًميل ل ًٛمٝم٤م ًمٙمـ اًملوا ٤مت إظملى
ؾمٛميٝم٤م -عم٤مر ٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م.
وهـو كؼػ معفو وؿػوت:
 -إذا يم٤مٟم٧م أ ٦م ٟمزًم٧م ذم قم٤ماِم٦م

وم٘مهلل طمٙمٛم٧م أ ٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمًؼ.

ومٙمٞمػ شمٙمقن وم٤مؾم٘م٦م صمؿ شمٌ٘مك زوضم٦م ًملؾمقل ا ^ وشمٌ٘مك أُم ً٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم؟!
 -1ا  أُمل سم٤مًميريٌ٧م ،وذًمؽ ٕمٜمل ـمٚم٥م اًمِمٝمقد أو إىم٤مُم٦م احلهلل.
ومٝمؾ ىمهللُم٧م قم٤ماِم٦م ؿمٝمقد ًا؟!
وم٢من ل شم٘مهللم ومٞمج٥م إىم٤مُم٦م طمهلل اًم٘مذف قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمؾ أىم٤مُمف رؾمقل ا قمٚمٞمٝم٤م؟!
ىمٍم رؾمقل ا ذم شمٜمٗمٞمذ أُمل ا  وإىم٤مُم٦م ذقمف؟!
ل شم٘مهللم ؿمٝمقد ًا ول ٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م احلهلل .إذ ًا :هؾ َّ
إن هذه اًملوا ٦م شمٓمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ و لد قمٚمٞمٝم٤م سمٛمريؾ ُم٤م شم٘مهللم.
افروايي افسودشي:
أوردت ىمقل ا شمٕم٤ممم قمـ ضمٝمٜمؿ :ﮫ ﮬ ﮭ [احلجل ،]11:صمؿ زقمٛم٧م أن سم٤مسم ً٤م ًمٕم٤ماِم٦م
.
وهـو وؿػوت:
 ُمـ اًمذي طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م هبذا احلٙمؿ ،هؾ هق رؾمقل ا أم همػمه؟وم٢من يم٤من رؾمقل ا ^ وم٠م ـ ذيمل ذًمؽ؟!
وإن يم٤من همػمه ومٛمـ هق اًمذي قملف ذًمؽ؟!
وهؾ ٠مشمٞمف وطمل أم ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!
 -1عم٤مذا يم٤من هل٤م سم٤مب ُمـ اًمًٌٕم٦م إسمقاب ،هؾ ٕهن٤م ظم٤مًمٗم٧م ايُم٤مم؟!
إن يمؾ هذه اًمٌ ٤م ؾمٌٌٝم٤م إُم٤مُم٦م ل شمّمح.
 -9يمٞمػ شمٙمقن هبذا اجللم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٓ ٙمٗمٞمٝم٤م ومٞمف إٓ أن خيّمص هل٤م سم٤مب ُمـ أسمقاب ضمٝمٜمؿ
اًمًٌٕم٦م واًميل ل خيّمص رء ُمٜمٝم٤م طميك وٓ يسمٚمٞمس ووملقمقن وه٤مُم٤من وأيب هل٥م وأيب ضمٝمؾ؟!

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^
صمؿ شمٌ٘مك زوضم٦م ًملؾمقل ا ؛ ومٛمـ هق اًمذي ٚمح٘مف اًمٓمٕمـ إٓ رؾمقل ا ؟!
وهذه هل صمٛملة هذه اعم١ماُملة قمغم د ـ ا .
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 -7افروايي افسوبعي:
شم٘ملر هذه اًملوا ٦م أن اًم٘م٤ماؿ اًمذي هق «اعمٝمهلليش ؾمٞم٘مٞمؿ احلهلل قمغم قم٤ماِم٦م
ُ -مـ اًمذي ؿمٝمهلل قمٚمٞمٝم٤م

.

سم٤مًمزٟم٤م؟!

وصمٌقت اًمزٟم٤م ٙمقن سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمهللاء وم٠م ـ ه١مٓء اًمِمٝمهللاء؟!
 -1صمؿ يمٞمػ شم٘مع ذم اًمزٟم٤م وشمٌ٘مك إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م دمٚمٝم٤م وشمٕملف هل٤م ومْمٚمٝم٤م وشملوي طمهلل ريٝم٤م إمم
اًمٞمقم؟!
 -9وعم٤مذا ل ٘مؿ احلهلل رؾمقل ا ..وم٢من يم٤من وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلهلل ول ٘مٛمف ^ ومذًمؽ شمٗمل ط ذم د ـ
ا  .وإن ل شمًيحؼ احلهلل ومٙمٞمػ ٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م طمهلل وهل ٓ شمًيح٘مف؟!
وهٙمذا ٟمي٤ما٩م هذه اًملوا ٤مت ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ واهت٤مم ًمف سم٤مًمي٘مّمػم ذم د ـ ا  وىمٌقل
ُٓملأة ارشمٙمٌ٧م يمؾ شمٚمؽ إقمامل صمؿ ٌ٘مٞمٝم٤م زوضم٦م ًمف إمم أن ٛمقت!
وٟمحـ ٟمِمٝمهلل ا  سمؼماءهت٤م ُمـ يمؾ ُم٤م أـمٚم٘مف قمٚمٞمٝم٤م أقمهللاء ا ورؾمقًمف ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمح٤مور هذه
اًملوا ٤مت وإىمقال أصمٛم٦م ًمٜمٙمِمػ ُمهللى ُم٤م اؿميٛمٚم٧م قمٚمٞمف يمي٥م هذه اًمٓم٤ماٗم٦م ُمـ اًمٓمٕمـ ذم رب
اًمٕم٤معملم ،واًمٓمٕمـ ذم ؾمٞمهلل اعملؾمٚملم ،وذم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وهل سمٞم٧م اًمٜمٌقة اًمّم٤محللمً ،مٕمؾ اًمٕم٘مقل
اعمخهللرة شمًيٞم٘مظ وميٝم٥م قمغم هذا اًمؽماث أصمؿ وميٜم٘مٞمف مم٤م قمٚمؼ سمف وشمؼمأ إمم ا  مم٤م شمًٚمؾ إًمٞمف ُمـ شمٚمؽ
اًملوا ٤مت وإىمقال أصمٛم٦م:
 -8افروايي افثومـي:
ُاهتٛم٧م قم٤ماِم٦م

أهن٤م مجٕم٧م أرسمٕملم د ٜم٤مر ًا ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م .وهٜم٤م ٟمجهلل اًملوا ٤مت شمّمؾ إمم درك

ايضملام إظمػم.
زوج رؾمقل ا وأم اعم١مُمٜملم سمحٙمؿ رب اًمٕم٤معملم شمزين ودمٛمع اعم٤مل ًميقز ٕمٝم٤م قمغم ُمٌٖميض قمكم.
اٟمٔمل إمم ايضملام!
يمٞمػ وصٗمقا اُملأة رؾمقل ا ^ ؾمٞمهلل اًمٌنم!
وإوص٤مف هل:
 طمٞمقان وٕمٞمػً ،م٘مٚم٦م طمٔمٝم٤م وقم٘مٚمٝم٤م ود ٜمٝم٤م اختذت ُمـ رأهي٤م اًمْمٕمٞمػ وقم٘مٚمٝم٤م اًمًخٞمػ. زوضم٦م زاٟمٞم٦م زٟم٧م ذم ـمل ؼ اًمٌٍمة!! -وأ ٦م سطم٧م( :سمٜمٗم٤مق قم٤ماِم٦م وطمٗمّم٦م ويمٗملمه٤م!).

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

371

 ويم٤مٟم٧م شمٙمذب قمغم رؾمقل ا ^. شم٘مذف اعم١مُمٜم٤مت اعمحّمٜم٤مت. شمزين ودمٛمع اعم٤مل ُمـ اًمزٟم٤م. هل٤م سم٤مب ظم٤مص ذم ضمٝمٜمؿ.وا إن اًم٘مٚم٥م ًمٞمٙم٤مد يٛمزق ُمـ هذا ايضملام اًمهللينء اًمذي اؿميٛمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمي٥م هذه اًمٓم٤ماٗم٦م.
يمٞمػ ٟمخ٤مـم٥م اًمٕم٤مل سمنمف هذا اًمٜمٌل وومْمٚمف وقمٔمٛميف وهق زوج عمريؾ هذه اعملأة؟!
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذاسملم اعمٗمؽم ـ!
وهبذا يٌلم ًمٜم٤م أن اعميآُمل ـ إٟمام هيهللومقن إمم إسمٓم٤مل د ـ ا  ،ومٝمؾ ٕمل اًمٕم٘م ء ُمـ أشمٌ٤مع هذه
اًمٜمحٚم٦م اعمخؽمىم٦م ُمـ أقمهللاء اًمهلل ـ؟!
ثوفثوً :إكؽور بعض افعؾامء ادعوسيـ وجقد مو يزء إػ أم ادممـغ ظوئشي

دم مصـػوهتؿ:

ُمع يمؾ هذه اًمٜم٘مقٓت وقمنمات ُمريٚمٝم٤م ذم يم ي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م ٔمٝمل ُمـ أشمٌ٤مقمٝم٤م ُمـ ٜمٙمل وضمقد رء
ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م زء إمم قم٤ماِم٦م

.

ىم٤مل قمٌهلل احلًلم ذف اًمهلل ـ وهق ٜم٘مؾ سمٕمض أىمقال أهؾ اًمًٜم٦م اًمذ ـ ذيملون سمٕمض ُم٤م شم٘مهللم
ُمـ يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ذم أم اعم١مُمٜملم قم٤ماِم٦م

ومػمد قمٚمٞمٝمؿ ،ومٞم٘مقل:

«افقجف اخلومس :إهنؿ ٓمٞمٚمقن أًمًٜميٝمؿ قمغم قم٤ماِم٦م اًمّمهلل ٘م٦م

! و يٙمٚمٛمقن ذم طم٘مٝم٤م ُمـ أُمل

ايومؽ واًمٕمٞم٤مذ سم٤م ُم٤م ٓ ٚمٞمؼ سمِم٠مهن٤م ..إمم هظمل إومٙمف وهبي٤مٟمف.
واجلقاب :أهن٤م قمٜمهلل ايُم٤مُمٞم٦م وذم ٟمٗمس إُمل واًمقاىمع أٟم٘مك ضمٞمٌ ً٤م وأـمٝمل صمقسم ً٤م وأقمغم ٟمٗمً ً٤م وأهمغم
قملو ً٤م وأُمٜمع صقٟم ً٤م وأرومع ضمٜم٤مسم ً٤م وأقمز ظمهللر ًا وأؾمٛمك ُم٘م٤مُم ً٤م ُمـ أن جيقز قمٚمٞمٝم٤م همػم اًمٜمزاه٦م أو ٛمٙمـ ذم
طم٘مٝم٤م إٓ اًمٕمٗم٦م واًمّمٞم٤مٟم٦م ،وـتى اإلمومقي ؿديؿفو وحديثفو صوهد ظدل بام أؿقل ،قمغم أن أصقهلؿ ذم
قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء حتٞمؾ ُم٤م هبيٝم٤م سمف أهؾ ايومؽ سمي٤مشم ً٤م ،وىمقاقمهللهؿ متٜمع وىمققمف قم٘م ً ،وًمذا سح وم٘مٞمف
اًمٓم٤ماٗم٦م وصم٘ميٝم٤م أؾمي٤مذٟم٤م اعم٘مهللس اًمِمٞمل حمٛمهلل ـمف اًمٜمجٗمل أقمغم ا ُم٘م٤مُمف وهق قمغم ُمٜمؼم اًمهللرس
سمقضمقب قمّمٛميٝم٤م ُمـ ُمْمٛمقن ايومؽ قمٛم ً سمام ًي٘مؾ سمحٙمٛمف اًمٕم٘مؾ ُمـ وضمقب ٟمزاه٦م إٟمٌٞم٤مء قمـ
أىمؾ قم٤ماٌ٦م ،وًمزوم ـمٝم٤مرة أقملاوٝمؿ قمـ أدٟمك وصٛم٦م ،ومٜمحـ وا ٓ ٟمحي٤مج ذم سملاءهت٤م إمم دًمٞمؾ وٓ
ٟمجقز قمٚمٞمٝم٤م وٓ قمغم همػمه٤م ُمـ أزواج إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.
ىم٤مل ؾمٞمهللٟم٤م ايُم٤مم اًمنم ػ اعملشم٣م قمٚمؿ اهلهللى ذم اعمجٚمس (ُ )91مـ اجلزء اًمري٤مين ُمـ أُم٤مًمٞمف ر ّد ًا
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قمغم ُمـ ٟمً٥م اخلٜم٤مء إمم اُملأة ٟمقح ُم٤م هذا ًمٗمٔمف :إن إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة واًمً م جي٥م قم٘م ً أن
ٜمزهقا قمـ ُمريؾ هذه احل٤مل؛ ٕهن٤م شمِملم وشمٖمض ُمـ اًم٘مهللر ،وىمهلل ضمٜم٥م ا شمٕم٤ممم أٟمٌٞم٤مءه قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة
واًمً م ُم٤م هق دون ذًمؽ شمٕمٔمٞم ًام هلؿ وشمقىمػم ًا ًمٙمؾ ُم٤م ٜمٗمل قمـ اًم٘مٌقل ُمٜمٝمؿ ...إمم هظمل يم ُمف اًمهللال
قمغم وضمقب ٟمزاه٦م اُملأة ٟمقح واُملأة ًمقط ُمـ اخلـوء وظذ ذفؽ إيوع مػرسي افشقعي ومتؽؾؿقفؿ
وشوئر ظؾامئفؿش( ).
وٓ أدري ُم٤م هق ؿمٕمقر اًم٘م٤مرئ اًمٙمل ؿ وهق ٘ملأ هذا اًمٙم م ُمـ ؾمامطم٦م أ ٦م اًمِمٞمٕمل؟!
 هؾ لى أٟمف ًيحؼ أن خي٤مـم٥م؟! أًمٞمس اًمٙم م اًمً٤مسمؼ واوح آومؽماء؟! أو ًمٞمس اًمٕمٚمامء اًمذ ـ ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمٝمؿ هؿ ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م؟! أو ًمٞمً٧م اعملاضمع اًميل ذيملٟم٤مه٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م وٟم٘مٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ُمـ ُملاضمع اًمٓم٤ماٗم٦م؟! أًمٞمس ؾمامطميف هٜم٤م يمذب يمذسم ً٤م ًيحل ُمـ ُمريٚمف صٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م؟!وهذا اعملضمع اًمِمٞمٕمل قمٌهلل احلًلم ممـ شمٌٜمك اًمهللقمقة إمم مجع إُم٦م وهق همػم ُم٠مُمقن قمغم ذيمل
احل٘مٞم٘م٦م و ٔمـ أٟمف ًيٓمٞمع إظمٗم٤مءه٤م ذم زُمـ اٟمٙمِمٗم٧م ومٞمف ُملاضمٕمٝمؿ واـمٚمع اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م.
ويم٤من إضمهللر سمًٕم٤مدشمف آقمؽماف سم٤محل٘مٞم٘م٦م صمؿ اًملد قمٚمٞمٝم٤م وهذا ُمٜمٝم٩م اًمٕم٘م ء اًمّم٤مدىملم.
أُم٤م أن ٜمٙمل ُم٤م متيٚمئ سمف يميٌٝمؿ ُمٕمي٘مهلل ًا أهن٤م ٓ زاًم٧م خمٗمٞم٦م وأن اًمٜم٤مس ٓ ٘ملأوهن٤م ،ومٝمذا ُمـ
آؾميٖمٗم٤مل اًمذي ٓ خيهللم احل٘مٞم٘م٦م.
واٟمٔمل إمم ىمقًمف( :وـتى اإلمومقي ؿديؿفو وحديثفو صوهد ظدل بام أؿقل!!).
واٟمٔمل إمم ىمقًمف« :إػ آخر ـالم ف افدال ظذ وجقب كزاهي امرأة كقح وامرأة فقط مـ اخلـو ،وظذ
ذفؽ إيوع مػرسي افشقعي ومتؽؾؿقفؿ وشوئر ظؾامئفؿش.
ووٕمف سمج٤مٟم٥م ىمقل اًم٘مٛمل -وهق ُمـ أىمهللم اعمٗمن ـ اًمِمٞمٕم٦م -وىمهلل شم٘مهللم طمٞم٨م ىمد٤مل« :صمدؿ ضب
ا ُمدددددري ً ،وم٘مددددد٤مل :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ [اًميحل ؿ.] 1:

( ) اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م (ص.) 99:
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ؾؼول :وار مو ظـك بؼقفف( :ؾخوكتومهو) إٓ افػوحشي ،وفقؼقؿـ ايد ظذ ؾالكي ؾقام أتً دم ضريؼ
… وـون ؾالن حيبفو ،ؾؾام أرادت أن ارج إػ … ؿول هلو ؾالن ٓ :حيؾ فؽ أن ارجل مـ ؽر حمرم،
ؾزوجً كػسفو مـ ؾالنش.
دع سم٘مٞم٦م اًملوا ٤مت واًمٙم م أظمل ..ومٝمؾ هذا اعمٗمن ُمـ اًمًٜم٦م أم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م؟
أًمٞمس هذا لد قمٚمٞمف دقمقاه شمٚمؽ؟!
وٓ شمٔمٜمـ أن اعمٗمن اًم٘مٛمل جمٝمقل قمٜمهللهؿ ،ومٝمق ؿمٞمل أقمٔمؿ ُم١مًمٗمٞمٝمؿ :اًمٙمٚمٞمٜمل ص٤مطم٥م اًمٙم٤مذم!
وٟمحـ ٟم١ميمهلل أن ُمّم٤مدر اًمٓم٤ماٗم٦م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٙمذب وآومؽماء ،وأن شمّمٗمٞميٝم٤م ُمًئقًمٞم٦م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م،
وحت٘مٞمؼ ذًمؽ سم٤مٓقمؽماف سم٤محل٘مٞم٘م٦م صمؿ قم ضمٝم٤م ،أُم٤م اخلهللاع اعمٕملوف سم٤مًمي٘مٞم٦م ومٚمؿ ٕمهلل ًمف ُمٙم٤من؛ ٕن
اخلٗم٤م ٤م أصٌح٧م فم٤مهلة ٓ ًؽمه٤م رء ،ومجع إُم٦م ٓ ٙمقن إٓ سم٤مًمٍماطم٦م واًمّمهللق واًمقوقح.
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املطمب السابع
إٖراؤٓ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي يف بكٗ ٛشٔجاتْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :إن ا  أٟمػ ًملؾمقل ا ُ مـ ُم٘م٤مًم٦م ىم٤مًميٝم٤م سمٕمض ٟمً٤ماف،

وم٠مٟمزل ا ه ٦م اًميخٞمػم ،وم٤مقميزل رؾمقل ا ٟ مً٤مءه شمًٕم ً٤م وقمنم ـ ًمٞمٚم٦م ذم ُمنمسم٦م أم إسملاهٞمؿ ،صمؿ
دقم٤مهـ ومخػمهـ وم٤مظمؽمٟمف ومٚمؿ ؽ ؿمٞمئ ً٤م ،وًمق اظمؽمن أٟمٗمًٝمـ يم٤مٟم٧م واطمهللة سم٤ماٜم٦م ،ىم٤مل :وؾم٠مًميف قمـ
ُم٘م٤مًم٦م اعملأة ُم٤م هل؟ ىم٤مل :وم٘م٤مل :إهن٤م ىم٤مًم٧م :لى حمٛمهلل أٟمف ًمق ـمٚم٘مٜم٤م أٟمف ٓ ٠مشمٞمٜم٤م إيمٗم٤مء ُمـ ىمقُمٜم٤م
يزوضمقٟم٤مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن زيـى ؿوفً فرشقل ار  ٓ :تعدل وأكً رشقل ار،
وؿوفً حػصي :إن ـمٚم٘مٜم٤م وضمهللٟم٤م أيمٗم٤مءٟم٤م ذم ىمقُمٜم٤م ،وم٤مطميٌس اًمقطمل قمـ رؾمقل ا  قمنم ـ قُم ً٤م.
ىم٤مل :وم٠مٟمػ ا ً ملؾمقًمف ،وم٠مٟمزل:

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳

﮴ ﮵ [إطمزاب ..]11:إمم ىمقًمف :ﮄ ﮅ [إطمزاب.]13:
ىم٤مل :وم٤مظمؽمن ا ورؾمقًمف وًمق اظمؽمن أٟمٗمًٝمـ ًمٌ َّـ وإن اظمؽمن ا ورؾمقًمف ومٚمٞمس سمٌمءش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن سمٕمض ٟمً٤مء اًمٜمٌل  ىم٤مًم٧م :أ لى حمٛمهلل أٟمف إن ـمٚم٘مٜم٤م ٓ
ٟمجهلل إيمٗم٤مء ُمـ ىمقُمٜم٤م؟
ىم٤مل :ومٖمْم٥م ا ُ مـ ومقق ؾمٌع ؾمامواشمف وم٠مُمله ومخػمهـ طميك اٟميٝمك إمم ز ٜم٥م سمٜم٧م ضمحش
وم٘م٤مُم٧م وىمٌٚميف وىم٤مًم٧م :أظمي٤مر ا ورؾمقًمفش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ز ٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ىم٤مًم٧م :أ لى رؾمقل ا  إن ظمغم
ؾمٌٞمٚمٜم٤م أٟم٤م ٓ ٟمجهلل زوضم ً٤م همػمه؟ وىمهلل يم٤من اقميزل ٟمً٤مءه شمًٕم ً٤م وقمنم ـ ًمٞمٚم٦م ،ومٚمام ىم٤مًم٧م ز ٜم٥م اًمذي
ىم٤مًم٧م سمٕم٨م ا  ضمؼماٞمؾ إمم حمٛمهلل  ،وم٘م٤مل :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

( ) اًمٙم٤مذم ( ،) 91/9سمح٤مر إٟمقار ( ،) 31/11احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.)33/19
( )1اًمٙم٤مذم ( ،) 91/9سمح٤مر إٟمقار (.)1 9/11
( )9اًمٙم٤مذم ( ،) 91/9سمح٤مر إٟمقار ( ،)1 9/11اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (.)93/9
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﮵ ﮶ [إطمزاب ]11:أ يلم يمٚميٞمٝمام ،وم٘مٚمـ :سمؾ ٟمخي٤مر ا ورؾمقًمف واًمهللار أظملةش( ).
ىم٤مل« :إن زيـى بـً جحش ؿوفً فرشقل ار

 )9وقمـ أيب ضمٕمٗمل

كبل؟ ؾؼول :تربً يداك إذا مل أظدل ؾؿـ يعدل؟! وم٘م٤مًم٧م :دقمقت ا

 ٓ :تعدل وأكً

٤م رؾمقل ا ًمٞم٘مٓمع هللي؟ وم٘م٤مل:

ٓ ،وًمٙمـ ًميؽمسم٤من.
وم٘م٤مًم٧م :إٟمؽ إن ـمٚم٘ميٜمد٤م وضمدهللٟم٤م ذم ىمقُمٜمد٤م أيمٗم٤مءٟمد٤م ،ومد٤مطميٌس اًمدقطمل قمدـ رؾمدقل ا  شمًدٕم ً٤م
وقمنم ـ ًمٞمٚم٦م.
صمؿ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمل

 :وم٠مٟمػ ا ً ملؾمقًمف ،وم٠مٟمزل :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲﮳﮴

[إطمزاب ]11:أ يلم ،وم٤مظمؽمن ا ورؾمقًمف ومٚمؿ ؽ ؿمٞمئ ً٤م ،وًمق اظمؽمن

أٟمٗمًٝمـ ًمٌـش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜإٖرا ^ ْٟيف بكٗ ٛشٔجاتْ:
شمْمٛمٜم٧م هذه اًملوا ٤مت قمهللة أُمقر ،وهل:
أوًٓ :دقمقى أن هذه أ ٦م ٟمزًم٧م ذم ىمْمٞم٦م ىمقل زوضم٤مت اًمٜمٌل ^ اًم٘مقل اعمذيمقر ؾم٤مسم٘م ً٤م؛ دقمقى
ٓ شمقضمهلل ذم أي يمي٤مب ُمـ يمي٥م اًميٗمًػم ويمي٥م اًمي٤مر ل ومجٞمع اعمّم٤مدر اعمٕميٛمهللة قمٜمهلل أهؾ اًمًٜم٦م واًميل
ىمهلل اؿميٛمٚم٧م قمغم مجٞمع إطمهللاث اًمقاىمٕم٦م ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ وأؾمٌ٤مب اًمٜمزول.
ثوكقوً :ؾمٌ٥م اًمٜمدزول ذم مجٞمع يمي٥م اًميٗمًػم هق ذم ُمٓم٤مًمٌ٦م زوضم٤مشمف ^ سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ،وذًمؽ أن اًمٜمٌل ^
ىمهلل يم٤من ٕمٞمش طمٞم٤مة اًمزههلل ذم اًمهللٟمٞم٤م واًمّمؼم قمغم ؿمٔمػ اًمٕمٞمش مم٤م ل ٙمـ حييٛمٚمف ٟمً٤مؤه ،ومٜمدزًم٧م أ ٦م
ختػمهـ سملم اًمّمؼم ُمع اًمٜمٌل ^ قمغم هذا احل٤مل وهلـ إضمل اًمٕمٔمٞمؿ أو اًمٓم ق ًمٚمٌح٨م قمـ ُمي٤مع
اًمهللٟمٞم٤م.
وأ ٦م واوح٦م ذم ذًمؽ.
ثوفثوً :دقمقى أهنـ ىمٚمـ « :لى حمٛمهلل أٟمف ًمق ـمٚم٘مٜم٤م...ش يم م ذم هم٤م ٦م اًمً٘مقط ،إذ ٓ قضمهلل أذف
وٓ أومْمؾ ُمٜمف ^ ذم ىمقُمٝمـ وهـ ٕمٚمٛمـ ذًمؽ ،واًمزواج ُمٜمف ذف هلـ ىمهلل رومٕمٝمـ أسمهلل اًمهللهل ،ومٙمٞمػ
٘مٚمـً « :مق ـمٚم٘مٜم٤م ًمقضمهللٟم٤م إيمٗم٤مء ُمـ ىمقُمٜم٤مش؟!

( ) اًمٙم٤مذم ( ،) 93/9سمح٤مر إٟمقار ( ،)1 3/11شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)199/1
( )1اًمٙم٤مذم ( ،) 93/9سمح٤مر إٟمقار ( ،)111/11اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،) 19/1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)199/1
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رابعوً :دقمقى أهنـ ىمٚمـ « :لى حمٛمهلل..ش ىمقل ُملذول ٓ ّمهللر إٓ ُمـ ُمٜم٤مومؼ ،إذ يمٞمػ ٘مٚمـ هذا
اًم٘مقل سمذيمل اؾمٛمف وم٘مط وهق رؾمقل ا ^ ،وهـ ىمهلل هُمـ سمف؟!
خومسوً :صمؿ ًمق ىم٤مًم٧م إطمهللى اًمزوضم٤مت ًمزوضمٝم٤م ُمريؾ هذا اًم٘مقل ،أشملى أٟمف ؾمٞمٌ٘مٞمٝم٤م سمٕمهلل ذًمؽ
قمٜمهلله؟!
ومٙمٞمػ إذ ًا ي٘مٌؾ رؾمقًمف ^ هذه ايه٤مٟم٦م ُمٜمٝمـ هبذا اًم٘مقل صمؿ ٌ٘مٞمٝمـ؟!
شودشوً :صمؿ هؾ ٛمٙمـ أن لى ا  هبـ أُمٝم٤مت ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وهذا ىمقهلـ ًمٜمٌٞمف وُمّمٓمٗم٤مه ^.
ػ ًم٘مقهلـ ،وم٠مٟمزل هذه أ ٦م ،أ ـ إٟمٗم٦م ذم هذه أ ٦م؟!
شوبعوًُ :م٤م ٟمً٥م إمم ضمٕمٗمل أن ا َ أٟمِ َ
وم٤مٔ ٦م ومٞمٝم٤م ختٞمػم هلـ سملم اًمٌ٘م٤مء ُمع اًمٜمٌل ^ واًمٓم ق ،وم٠مصٌح أُملهـ إًمٞمٝمـ هبذا اًميخٞمػم.
وًمق يم٤من هٜم٤مك ىمقل ًيحؼ إٟمٗم٦م ٕٟمزل ا  ـم ىمٝمـ ٓ ختٞمػمهـ ،إذ هذه إىمقال ٓ ٚمٞمؼ
سمٛمـ ٘مقهل٤م أن ٌ٘مك ذم قمّمٛم٦م اًمٜمٌل ^.
وهبذه اًميٕم٘مٞمٌ٤مت يٌلم يمذب هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم هل اًمٌٞم٧م ًمٚمٓمٕمـ ذم رؾمقًمف ^ أٟمف هي٤من
ُمـ زوضم٤مشمف صمؿ ٓ ًيٓمٞمع أن يخٚمص ُمٜمٝمـ.
صمؿ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمـ سم٘مٚم٦م اي امن سمؾ سمٕمهللُمف وهـ ٘مٚمـ ُمريؾ هذا اًم٘مقل ًملؾمقل ا ^ .وم٘مٌح ا
اعمٗمؽم ـ.

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

376

املطمب اخلاوظ
إٖراؤٓ صم ٜاهلل عمْٗ ٔضمي يف مجاع ٛوَ أِن بٗتْ
املطأل ٛاألٔىل أقٕاه الطاٟف:ٛ

 -اًمٕمٌ٤مس قمؿ اًمٜمٌل ^ ُمـ أهؾ سمٞميف أم ٓ؟!

ىم٤مل اعم٤مُم٘م٤مين اًمِمٞمٕمل ايُم٤مُمل ذم اًمٕمٌ٤مس( :وأىمقل :إظمٌ٤مر ذم طم٘مف خميٚمٗم٦م ضمهللً ا ،واًمذاُم٦م ُمٜمٝم٤م
أىمقى دًٓم٦م)( ).
روى اًمٙمٌم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﯫﯬﯭﯮﯯ

[احلجٟ ،] 3:مزًم٧م ومٞمف  -أي ذم

اًمٕمٌ٤مس.
وىمقل ا  :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ [هودٟ :]33:مزًم٧م ومٞمف)( ).
.

 -1قمٌهلل ا سمـ قمٌ٤مس

زقمؿ اًمٙمٌم اًمِمٞمٕمل ايُم٤مُمل قمـ اسمـ قمٌ٤مس

( :أٟمَّف ظم٤من قمٚمٞم٤م وأظمذ ُم٤مل سمٞم٧م اًمٌٍمة)( ).

أٟمف ىم٤مل ٓسمـ اًمٕمٌ٤مس

( :ومٚمام أُمٙمٜميؽ اًمِمهللة ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م أُم٦م حمٛمهلل

وٟمًٌقا إمم قمكم

أهقم٧م اًمقصمٌ٦م وقمجٚم٧م اًمٕمهللوة وم٤مظميٓمٗم٧م ُم٤م ىمهللرت قمٚمٞمف ،أُم٤م شم١مُمـ سم٤معمٕم٤مد ،أو ُم٤م خت٤مف ُمـ ؾمقء
احلً٤مب ،أو ُم٤م ٙمؼم قمٚمٞمؽ أن شمِمؽمي ايُم٤مء وشمٜمٙمح اًمٜمً٤مء سم٠مُمقال إراُمؾ واعمٝم٤مضمل ـ).) ( .
قمـ أيب قمٌهلل ا ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل( :هؾ شمهللرون ُم٤م أوحٙمٜمل؟ ىم٤مًمقا .ٓ :ىم٤مل :زقمؿ اسمـ
قمٌ٤مس أٟمف ُمـ اًمذ ـ ىم٤مًمقا رسمٜم٤م ا صمؿ اؾمي٘م٤مُمقا ...وذيمل يم ُم ً٤م ـمق ً صمؿ ىم٤مل :وم٤مؾميْمحٙم٧م ،صمؿ شمليميف
قُمف ذًمؽ ًمًخ٤موم٦م قم٘مٚمف) ( )..
وٟمًٌقا إمم قمكم

أٟمف ىم٤مل( :اًمٚمٝمؿ اًمٕمـ اسمٜمل وم ن وأقمؿ أسمّم٤مرمه٤م يمام أقمٛمٞم٧م ىمٚمقهبام)( ).

ىم٤مل اعمح٘مؼ ذم طم٤مؿمٞم٦م يمي٤مب اًمٙمٌم ( :اسمٜمل وم ن يمٜم٤م ٦م قمـ قمٌهلل ا وقمٌٞمهلل ا اسمٜمل اًمٕمٌ٤مس قمؿ

( ) شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل (.) 11- 19/1
( )1رضم٤مل اًمٙمٌم (.)91-91
( )9جمٛمع اًملضم٤مل (.) 19/1
( )1رضم٤مل اًمٙمٌم (ص.)91
( )9اًمٙم٤مذم.)119/ ( :
()9رضم٤مل اًمٙمٌم( :ص)91
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اًمٜمٌل ^.
 -9ز هلل سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.
زقمؿ اًمٙمٌم اًمِمٞمٕمل ايُم٤مُمل قمـ ز هلل هذا (أٟمَّف يم٤من نمب اعمًٙمل) ( ).
 -1وضمٕمٗمل سمـ قمكم سمـ حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق ،وىمهلل ورد شمًٛمٞميف قمٜمهلل
اعمجٚمز سم٤مًمٙمذاب( ).
-9احلًـ سمـ احلًـ (اعمريٜمك).
اظميٚمٗم٧م روا ٤مشمٙمؿ ذم (شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل) هؾ هق يم٤مومل أم وم٤مؾمؼ؟!( ).
-9قمٌهلل ا سمـ احلًـ سمـ احلًـ اعمًٛمك سم٤معمحض.
وىمهلل وصػ سم٠مٟمَّف يمذاب( ).
 -9حمٛمهلل سمـ قمٌهلل ا سمـ احلًـ سمـ احلًـ اعمٚم٘م٥م سم٤مًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م.
وىمهلل وصػ سم٠مٟمَّف يمذاب ادقمك ايُم٤مُم٦م( ).
وىم٤مل اعم٤مُم٘م٤مينَّ ( :
إن ؾم٤مال سمٜمل احلًـ سمـ قمكم يم٤مٟم٧م هلؿ أومٕم٤مل ؿمٜمٞمٕم٦م ٓ ،حتٛمؾ قمغم اًمي٘مٞم٦م؛
سم٤مؾميريٜم٤مء ز هلل وم٢مٟمَّف ٛمٙمـ أن حتٛمؾ أومٕم٤مًمف اًمِمٜمٞمٕم٦م قمغم اًمي٘مٞم٦م)( ).
وهذا يمام شملى مجٞمع أسمٜم٤مء احلًـ سمـ قمكم

وهؿ ٛمريٚمقن ٟمًٌ٦م يمٌػمة ُمـ هل اًمٌٞم٧م؛ ٕن هل

اًمٌٞم٧م هم٤مًمٌٞميٝمؿ ُمـ ذر ٦م احلًـ واحلًلم ،ومٝمذه اًمٜمًٌ٦م اًمٙمٌػمة قمٜمهلل اعم٤مُم٘م٤مين أومٕم٤مهلؿ ؿمٜمٞمٕم٦م.

املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع ِرٓ األقٕاه:

أوًٓ :اعمٓمٚمع قمغم يمريػم ُمـ روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م لى ومٞمٝم٤م دقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م ٕمٔمٛمقن هل اًمٌٞم٧م وًمٙمٜمف

ٓ ٚمٌ٨م أن لى روا ٤مت أظملى شمٓمٕمـ قمغم مج٤مقم٦م ُمـ أل اًمٌٞم٧م ومٞمحي٤مر أهي٤م ّمهللق؟؟!!
إذا يمٞمدػ د٠مُمل اًمٜمٌدل ص سمدآل سمٞميدف دون اؾمديريٜم٤مء صمدؿ شمٕمٛمدهلل هدذه اًمٓم٤ماٗمد٦م إمم مجٚمد٦م ُمدـ هل اًمٌٞمدد٧م
وميٜمي٘مّمٝمؿ سمًٌ٥م قمهللم ىمٌقهلؿ ًمهللقمقى ايُم٤مُم٦م اًميل ُم٤م يم٤من هل اًمٌٞم٧م ًمٞمجٝمٚمقهن٤م ًمقيم٤مٟم٧م سمؾ ؾمٞمٙمقٟمقن
( )رضم٤مل اًمٙمٌم ) 9 ( :سمح٤مر إٟمقار) 31/19( :
( )1سمح٤مر إٟمقار.)9/9 (/
( )9شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( .)199 ،99/
( )1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،) 31 ، 1 ، 11 ، 99 ، 99:وشمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل (.) 99/1
( )9شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل (شملمج٦م .) 1399
( )9شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل (.) 11/9
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أول اًمٜم٤مس قمٚم ًام هب٤م ٕن طمهلل ريٝم٤م ؾمٞمؽمدد ذم سمٞمقهتؿ وًمٙمد٤مٟمقا أؾمدٌؼ اًمٜمد٤مس متًدٙم ً٤م هبد٤م عمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ رومدع
عمٙم٤مٟميٝمؿ طميك ًمق يم٤مٟم٧م ايُم٤مُم٦م ًمٌٕمْمٝمؿ.
وًمٙمـ ٓ ٜمٌٖمل ًممٟمً٤من أن ٕمج٥م ٕن آظمي ف ؾمٌٌف اظمي ف اًمقو٤مقملم ًمٚمٛمذه٥م؛ ومٛمدٜمٝمؿ
ُمـ ٛمهللح وُمٜمٝمؿ ُمـ ٘مهللح وسمذًمؽ زرقمقن اًمِمؽ ذم ىمٚم٥م اعمًٚمؿ طميك ٜميٝمدل أظمدػم ًا إمم شمدلك اًمدهلل ـ
يمٚمف.
ثوكقوً :فم٤مهلة آظمي ف ذم اعمذه٥م فم٤مهلة واوح٦م عمـ شم٠مُمؾ اًملوا ٤مت إذ ٓ شمٙم٤مد دمهلل روا ٦م شم٘ملر
ؿمٞمئ ً٤م إٓ ودمهلل دم٤مهٝم٤م روا ٦م أظملى شمٜم٘مْمٝم٤م وهذا سم٤مقمؽماف أاٛمد٦م اعمدذه٥م ممد٤م يمد٤من ًمدف شمد٠مصمػم قمدغم قم٘م٤مادهلل
يمريػم ُمـ أشمٌ٤مع اعمذه٥م وميخٚمقا قمٜمف.
واًميخكم قمـ اعمذه٥م إمم ُمذه٥م هظمل داظمؾ ايؾم م أُمل ـمٌٞمٕمل ًمٙمـ اعمِمدٙمٚم٦م أن يمريدػم ـ ُمدٜمٝمؿ
ؽميمقن اًمهلل ـ يمٚمف عم٤م لون ُمـ اًميٜم٤مىمض اًمذي ٔمٜمقن أٟمف ذم يمؾ اًمهلل ـ وقمٜمهلل مجٞمع اعمذاه٥م.
وهددذا اًمددذي ٗمن د ًمٜمدد٤م اٟمحددلاف يمريددػم ـ اًمٞمددقم ذم اًمقؾمددط اًمِمددٞمٕمل إمم اًمٕمٚمامٟمٞمدد٦م وشمددلك اًمّم د ة
سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.
وىمهلل شم٘مهللم ىمقل اًمٓمقد طمٞمٜمام ىم٤ملٙ ٓ( :م٤مد يٗمؼ ظمؼم َّإٓ وسم٢مزاادف ُمد٤م ُ ْمد٤مده ،وٓ ًدٚمؿ طمدهلل ٨م
َّإٓ وذم ُم٘م٤مسمٚميف ُم٤م ٜم٤مومٞمف ،طميَّدك ضمٕمدؾ خم٤مًمٗمقٟمد٤م ذًمدؽ ُمدـ أقمٔمدؿ اًمٓمٕمدقن ذم ُمدذهٌٜم٤م ..إمم أن ىمد٤مل :حتَّضك
دخؾ ظذ يوظي د َّـ فقس هلؿ ؿقة دم افعؾضؿ وٓ بصضرة بقجضقه افـظضر ومعضوين إفػضوظ صضبفي ،وـثضر مضـفؿ
رجع ظـ اظتؼود ايؼ دو اصتبف ظؾقف افقجف دم ذفؽ وظجز ظـ حؾ افشبفي ؾقف.) ( )...
٘مقل اًمهلليميقر ُمقؾمك اعمقؾمدقي اعمّمدحح ًمٚمٛمدذه٥م اًمِمدٞمٕمل آصمٜمدل قمنمدي(( :إن اعمييٌدع اعمٜمّمدػ
ًمٚملوا ٤مت اًميل ضم٤مء هب٤م رواة اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٙمي٥م اًميل أًمٗمقه٤م سملم اًم٘ملن اًملاسمع واخلد٤مُمس اهلجدلي ّمدؾ
إمم ٟميٞمج٦م حمزٟم٦م ضمهلل ًا وهل أن اجلٝمهلل اًمذي سمذًمف سمٕمدض رواة اًمِمدٞمٕم٦م ذم ايؾمد٤مءة إمم ايؾمد م هلدق ضمٝمدهلل
ٕم٤مدل اًمًٛمقات وإرض ذم صم٘مٚمف ،وخيقؾ إيل أن أوفئؽ مل يؼصدوا مـ روايوهتؿ ترشقخ ظؼوئد افشضقعي
دم افؼؾقب بؾ ؿصدوا مـفو اإلشوءة إػ اإلشالم وـؾ مو يتصؾ بوإلشالم)( ).
ثوفثوًٙ ٓ :م٤مد قضمهلل ؿمٞمئ يٕمٚمؼ سم٤مًمهلل ـ إٓ ودمهلل ومٞمف روا ٤مت شمًٞمئ إًمٞمف.
وهذا اًمٙمي٤مب ٙمِمػ قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م.

( ) اًميٝمذ ٥م  -اعم٘مهللُم٦م.
( )5الشيعة والتصحيح (ص.) 5:
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وم٘مهلل اسميهللأ اًمٓمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم صمؿ يمي٤مسمف اعمٌلم صمؿ ذم ٟمٌٞمف اًمٙمل ؿ ...وهٙمذا
وًمق يم٤من هٜم٤مك شمهللسمل ُمـ اًمٕم٘م ء ًمٙم٤من هلؿ ُمقىمػ هظمل ُمـ هذه اًمٕم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٙمـ اًميٕمّم٥م
ٕمٛمل و ّمؿ.
وإن يم٤من هٜم٤مك يمريػمون اشمْمح٧م هلؿ احل٘مٞم٘م٦م وم٤مشمٌٕمقه٤م ًمٙمـ ًمٞمس هذا يم٤مومٞم ً٤م.
ومٜمحـ ٟمٓمٛمع أن شمزول هذه اًمٗمجقة سملم إُم٦م اًميل يم٤من ؾمٌٌٝم٤م هذه اًملوا ٤مت.
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املبخح الجالح
الطعَ يف أصّازٓ ٔختٍْ ^
ادطؾى إول :افطعـ دم أيب بؽر

.

ادطؾى افثوين :افطعـ دم ظؿر بـ اخلطوب
ادطؾى افثوفٌ :افطعـ دم ظثامن

.

.
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املطمب األٔه
الطعَ يف أب٘ بكس زع٘ اهلل عٍْ

اصتؿؾً افروايوت ادقجقدة دم مصودر افشقعي آثـل ظؼيي ظذ ظدة أكقاع مـ افطعـ ظذ أيب
بؽر

 ،مـ أبرزهو مو يع:
 اًمٓمٕمـ ذم هسم٤ماف. اًمٓمٕمـ ذم ؿمخّمف. اًمٓمٕمـ ذم إ امٟمف. اًمٓمٕمـ ذم ظم وميف.وومٞمام كم ٟمقرد ـملوم ً٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٕمقن صمؿ ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م قمهللة وىمٗم٤مت:

املطأل ٛاألٔىل :الطعَ يف آبا:ْٟ
الفسع األٔه :عسض السٔاٖات:

) ىم٤مل حمٛمهلل ـم٤مهل اًمِمػمازي اًمٜمجٗمل ذم يمي٤مسمف (إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إاٛمد٦م اًمٓمد٤مهل ـ)« :ذم ذيمدل

ٟمً٥م أيب سمٙمل وسمٞم٤من دٟم٤مءشمف وظمً٤مؾميفش .صمدؿ ىمد٤مل« :ذم يميد٤مب (ُمِمد٤مرق إٟمدقار ٟم٘مد ً قمدـ يميد٤مب اعمٚمدؾ
واًمٜمحؾ وقمـ اًمٜمً٤مسملم) :إن أسم٤م ىمح٤موم٦م يم٤من أضمػم ًا ًمٚمٞمٝمقد ٕمٚمؿ هلؿ أوٓدهدؿ ( ) ،وم٤مؿمديٝمل قمٜمدف أٟمدف يمد٤من
ٚمقـمٝمؿ ،ومٓملدوه ،وم٤مؾمي٠مضمله اسمـ ضمهللقم٤من ٜمد٤مدي ًمدف إودٞم٤مف سمد٠مقمغم صدقشمف ،و قىمدهلل اًمٜمدػمان ،ومد٤مشمٗمؼ
ذات ًمٞمٚم٦م ؿميق ٦م ذات ُمٓمل ،ومٚمؿ شمي٘مهلل اًمٜم٤مر ذم احلٓم٥م ،ومٛمًحقا احلٓم٥م سم٤مًمًٛمـ ،ومجٛمهلل قمغم احلٓم٥م،
ومٙم٤من ٘محٗمف ،ومٌٚمغ اخلؼم إمم اسمـ ضمهللقم٤من ،وم٠مٟمػ ُمـ ذًمدؽ ومٓمدلده ،ومًدٛمل ُمدـ أضمدؾ ذًمدؽ أسمد٤م ىمح٤مومد٦م
ًم٘محٗمف اًمًٛمـش( ).
 )1وذم (يم٤مُمؾ اًمٌٝم٤مال ٟم٘م ً قمـ أهؾ اًميقار ل):
«إن أسم٤م ىمح٤موم٦م ذم ىمل ش يم٤من ُمِمٝمقر ًا سم٤مًمٚمقاط ،ويم٤من ٜم٤مدي ومقق ؾمٓمح اسمـ ضمهللقم٤من ،و ٠مظمذ
إضملة درمه ً٤م ُمع ُم٤م ٗمْمؾ ذم إواين ُمـ اًمٓمٕم٤مم ،ويم٤من صٞم٤مد ًا ،ويم٤من ًمف ذ ؽ اؾمٛمف ؾمٕمٞمهلل ،ومٜمٝم٥م
( ) وأورد ٟمحق ًا ُمـ هذا اًمٙم م يمذًمؽ ُمٗمٚمح اًمّمٞمٛملي اًمٌحلاين  -يم٤من طمٞم٤م ؾمٜم٦م ( 199هد) ذم يمي٤مسمف (إًمزام اًمٜمقاصد٥م
سم٢مُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م) (ص.) 99:
( )1إرسمٕملم (ص.)991:
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ُم٤م ذم دار ذ ٙمف ول خيؾ ًمف ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ،ومًٛمقه أسم٤م ىمح٤موم٦م٘ ،م٤مل :اىميحػ اىميح٤موم ً٤م ،أي :ذب ذسم ً٤م
ؿمهلل هلل ًا مجٞمع ُم٤م ذم ايٟم٤مء ُمـ اعم٤مء وهمػمهش( ).
 )9وذم يمي٤مب (ُمِم٤مرق إٟمقار ٟم٘م ً قمـ ص٤مطم٥م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ واًمٜمً٤مسملم)« :وأُم٤م أسمق سمٙمل وم٢مٟمف
يم٤من ًم٘مٌف قمٌهلل اًم ت ،ويم٤من خيهللُمٝم٤م ،ويم٤من قم٤ميمٗم ً٤م قمغم قمٌ٤مدهت٤م واًمًجقد هل٤م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،ويم٤من ظمٞم٤مـم ً٤م،
وم٠مفمٝمل ايؾم م ،ومًامه رؾمقل ا  قمٌهلل ا  ،ويم٤من اؾمٛمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قميٞم٘م ً٤مٟٕ ،مف يم٤من ىمهلل ؿ اهلجلة
ذم ظمهللُم٦م إصٜم٤مم ،ويم٤من ٓمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمهللهـ و ٓمكم سمٗمّمٞمٚميٝم٤م طميك اؾمق ّد ومًٛمل قميٞم٘م ً٤م.
واؾمؿ أسمٞمف قم٤مُمل سمـ قمٛمػم سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمٞمهلل سمـ شمٞمؿ اًم ت ،وشمٞمؿ دقمل عملة وميٌٜم٤مه ،ويم٤من اؾمٛمف
ذم صٖمله طمٌؽم ،واحلٌؽم ًمٖم٦م :اًم٘مّمػم اًمٖمٚمٞمظ.
وأُمف ؾمٚمٛمك ُمـ ذوات إقم م ذم ُمٙم٦م ،ويم٤مٟم٧م هل٤م را ٦م ذم إسمٓمح؛ ٕن اًمٕملب يم٤مٟمقا ٠مٟمٗمقن
ُمـ أن شمٜم٤مزهلؿ اًمٌٖم٤م ٤م ،ومٙم٤مٟمقا ٌٕمهللوهن٤م قمـ ىملب ُمٜم٤مزهلؿ ،ويم٤مٟم٧م را يٝم٤م محلاء شمهللل قمغم ومجقره٤م
وقمٝمله٤م.
وىمهلل شمٕمج٥م ُمٜمف أسمقه قم سمق ع ًمٚمخ وم٦م ،وىم٤مل ًمف :يمٞمػ ارشمْميؽ اًمٜم٤مس ٤م سمٜمل ُمع مخقل سمٞميؽ،
واٟمحٓم٤مط ُمٜمزًميؽ ٓ ،سم٘مهلل ؿ ؾم٤مسم٘م٦م ذم ومخل ،وٓ سمٕمٚمؿ ،وٓ سمِمج٤مقم٦م ،وٓ سمٙملم ،وٓ سمٕمٌ٤مدةُ ،مع
طمْمقر سمٜمل ه٤مؿمؿ إٟمقف اًمذ ـ شمًٌؼ أٟمقومٝمؿ إمم اعم٤مء ىمٌؾ اًمنمب.
وم٘م٤مل :ارشمْمقين ًمٙمؼم ؾمٜمل ،وم٘م٤مل :أٟم٤م أيمؼم ُمٜمؽ ؾمٜم ً٤م.
ومٞم٤م أهؾ ايؾم م! ومٛمـ يم٤من هذا أصٚمف ومٙمٞمػ لضمك ص طمف و ّمٚمح ًمٚملا٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم أُمقر
اًمهلل ـ واًمهللٟمٞم٤مش( ).

( ) إرسمٕملم (ص.)991:
( )1إرسمٕملم (ص.)999:
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ل يقىمػ ُمًٚمًؾ اًميآُمل قمغم د ـ ا  قمٜمهلل اًمٓمٕمـ ذم هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة ،وإٟمام ختٓم٤مه إمم اًمٓمٕمـ ذم
يمؾ ُم٤م ًمف قم ىم٦م سم٤مًمٜمٌل ^ وُمـ ذًمؽ اًمٓمٕمـ ذم أصٝم٤مره ،وذم ُم٘مهللُميٝمؿ :أسمق سمٙمل اًمّمهلل ؼ

.

وم٘مهلل ـمٕمٜمقا ذم أسمٞمف وأُمف ،وـمٕمٜمقا ذم إ امٟمف ،وصقروه ذم أؾمقأ صقرة ،وهق أسمق زوج رؾمقل ا ،
ورومٞم٘مف ذم اًمٖم٤مر ،وضمٚمٞمًف ـمقال طمٞم٤مشمف ^ ،واًم٘م٤ماؿ ُم٘م٤مُمف ذم إُم٤مُم٦م اًمّم ة ذم طمٞم٤مشمف سم٠مُمله ^.
وذم هذا اعمٌح٨م أورد اًمِمػمازي اًمٜمجٗمل ٟم٘مقًٓ ُمـ ُمّم٤مدر ل شمٌلم اعمّم٤مدر اًملاٞمً٦م ًميٚمؽ
اعمٕمٚمقُم٤مت ،وىمهلل اؿميٛمٚم٧م قمغم ُم٤م كم:
 دقمقى دٟم٤مءة وظمً٤مؾم٦م ٟمً٥م أيب سمٙمل. -1دقمقى أن أسم٤م ىمح٤موم٦م يم٤من أضمػم ًا قمٜمهلل اًمٞمٝمقد ٕمٚمؿ هلؿ أوٓدهؿ.
 -9دقمقى أن أسم٤م ىمح٤موم٦م يم٤من ٚمقـمٝمؿ.
 -1دقمقى اؾميئج٤مر اسمـ ضمهللقم٤من ًمف ،وووع اًمًٛمـ قمغم احلٓم٥م.
 -9دقمقى أٟمف يم٤من خيهللم إصٜم٤مم أرسمٕملم ؾمٜم٦م.
 -9دقمقى أن أُمف يم٤مٟم٧م زاٟمٞم٦م...
وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمع شمٚمؽ إىمقال واًملوا ٤مت ٓ ٕهن٤م ظمٗمٞم٦م اًمٌٓم ن وًمٙمـ ٕن هٜم٤مك ىمقُم ً٤م
صهللىمقه٤م وم٠مومًهللهتؿ:
 -1أمو دظقى دكوءة كسى أيب بؽر ،ؾلبق بؽر هق افر رشقل ار ^ قمغم اسمٜميف قم٤ماِم٦م ،وٓ
ّم٤مهل رؾمقل ا ^ إٓ أذاف ىمقُمف وأرومٕمٝمؿ ذيمل ًا؛ إذ هذا اًمذي ٚمٞمؼ سمًٞمهلل اًمٌنم^.
وم٢مذا يم٤من أسمقسمٙمل دينء اًمٜمً٥م ظمًٞمًف وم٠مول ُمـ ٚمح٘مف اًمٕم٤مر هق رؾمقل ا ^ ،إذ يمٞمدػ دلى
رؾمقل ا ^ أن ّم٤مهله و يزوج ُمـ اسمٜميف وهق سميٚمؽ اًمهللٟم٤مءة واخلً٦م؟!
ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ شمذيمل اًملوا ٤مت أن قم٤ماِم٦م مجٕم٧م ُم٤مًٓ ُمـ اًمزٟم٤م ،وهٜم٤م أسمقاه٤م قمغم هذا احل٤مل
ُمـ اًمهللٟم٤مءة!!
ٍ
رؾمقل هذا ٤م شملى؟!
وم٠مي
إن اعم٘مّمهلل ًمٞمس أسم٤م سمٙمل وًمٙمـ اعم٘مّمهلل هق رؾمقل ا ^.
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وم٢من ايٟمً٤من ٓ ّم٤مطم٥م إٓ ُمـ جي٤مٟمًف وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ًيٓمٞمٕمقن اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ ومٚمج٠موا إمم هذا
إؾمٚمقب اًملظمٞمص سم٤مًمٓمٕمـ ذم زوج رؾمقل ا ^ وذم أصٝم٤مره؛ ًمٚمقصقل إًمٞمف^ ًمٚميٜمٗمػم ُمٜمف وُمـ
د ٜمف ،وم٘مٌح ا ه١مٓء اعمجلُملم اًمذ ـ أومًهللوا هذه اًمٙمي٥م وأوٚمقا هب٤م أشمٌ٤مقمٝم٤م.
 -1مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اًميل مجٕمقه٤م ودوٟمقه٤م ًمٞمس هل٤م ُمّم٤مدر ُمٕملووم٦م أو ُمقصمقىم٦م ،وأُم٤م ُمّم٤مدر
اًمي٤مر ل اًمذي دوٟمف ُم١مرظمق إُم٦م وم

قضمهلل ومٞمٝم٤م أي ظمؼم ُمـ هذه إظمٌ٤مر؛ مم٤م ١ميمهلل أهن٤م أظمٌ٤مر

ُمٙمذوسم٦م ُمّمٜمققم٦م وا طمًٞم٥م ُمـ صٜمٕمٝم٤م.
ومٝم٤م هل دواو ـ اًمي٤مر ل ايؾم ُمل أ ـ ومٞمٝم٤م رء ُمـ هذا اًمٙم م اعمٗمؽمى؟!
صمؿ اٟمٔمل إمم اعمّم٤مدر اًميل اقميٛمهلل قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه إظمٌ٤مرٟ( :م٘م ً قمـ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ،وقمـ اًمٜمً٤مسملم،
وقمـ أهؾ اًميقار ل) وم٠مُم٤م يمي٤مب« :اعمٚمؾ واًمٜمحؾش وم٢مٟمف إذا أـمٚمؼ وم٢مٟمام لاد سمف يمي٤مب اًمِمٝملؾمي٤مين ،وه٤م
ومٚمؿ ل ذيمل ص٤مطمٌف
هق هذا اًمٙمي٤مب سملم أ هلل ٜم٤م وًمٞمس ومٞمف رء ُمـ هذه آومؽماءات .وإن أراد همػمه َ
طميك ٟمٜمٔمل ومٞمف إن يم٤من ص٤مدىم ً٤م ذم أٟمف ٟم٘مؾ ُمٜمف؟!
إن هذه اًميٕمٛمٞم٦م ُم٘مّمقدة؛ ٕٟمف ٓ قضمهلل أي يمي٤مب ٟم٘مؾ هذا اًمٙم م ،واًمٕمٚمامء ىمهلل ىم٤مًمقا( :إذا ٟم٘مٚم٧م
وم٠مؾمٜمهلل) ول ٘مقًمقا :إذا يمذسم٧م وم٠مؾمٜمهلل.
صمؿ اٟمٔمل( :وقمـ اًمٜمً٤مسملم) ،ومٛمـ هؿ اًمٜمً٤مسمقن؟!
يم م قهؿ أهنؿ اقميٛمهللوا قمغم ُم١مرظملم وٓ قضمهلل أي ُم١مرخ ُمـ ُم١مرظمل إُم٦م اعمٕملووملم ذيمل ُم٤م
ىم٤مًمقه.
 -9أُم٤م ٟمً٥م اًمّمهلل ؼ ومٛملاضمع اعمًٚمٛملم شمِمٝمهلل سمؼماءشمف ُمدـ هدذه آومدؽماءات اًميدل صدقسم٧م إًمٞمدف
.
ؾؼد رجعـو إػ ـتوب (أكسوب إذاف)

( )

ومقضمهللٟم٤مه يحهللث قمـ ٟمً٥م «شمٞمؿ سمـ ُملة سمـ

يمٕم٥م"ىمٌٞمٚم٦م أيب سمٙمل اًمّمهلل ؼ ،وىم٤مل ذم أصمٜم٤مء ذًمؽ« :ومٛمـ سمٜمل يمٕم٥م سمـ ؾمٕمهلل :أسمق سمٙمل سمـ أيب ىمح٤موم٦م،
واؾمٛمف قمٌهلل ا  ،وًم٘مٌف قميٞمؼً ،م٘م٥م سمذًمؽ ًملىم٦م طمًٜمفش.
صمؿ ىم٤مل« :وىم٤مل سمٕمض اًملواة :اؾمؿ أيب سمٙمل قمٌهلل ا وإٟمام ًم٘م٥م قميٞم٘م ً٤م ًمٙملم أُمٝم٤مشمف ويملُمف ،وىم٤مل
أسمق اعمٜمذر سمـ هِم٤مم سمـ اًمٙمٚمٌل :ؾمٛمل قميٞم٘م٤مً ًملىم٦م طمًٜمف ومج٤مًمف..ش إمم أن ىم٤مل« :وأُمف أم اخلػم واؾمٛمٝم٤م:

( ) اٟمٔمل (.)919/9
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ؾمٚمٛمك..ش.
صمؿ ذيمل ؾمٌ٥م إؾم ُمف ،وم٘م٤مل« :وطمهللصمٜمل قمٌ٤مس سمـ هِم٤مم..ش.
ورجعـو إػ ادمرخغ ؾقجدكو مو يع:
وذيمل اسمـ قمً٤ميمل سمًٜمهلله «أٟمف ًم٘م٥م سمٕميٞمؼ جلامل وضمٝمفش( ).
وذيمل سمًٜمهلل هظمل أٟمف «ؾمٛمل قميٞم٘م ً٤م؛ ٕٟمف ل ذيمل ذم ٟمًٌف رء ٕم٤مب سمفش.
ورجعـو إػ ـتى ايديٌ ؾقجدكو مو يع:
قمـ ُمقؾمك سمـ ـمٚمح٦م ىم٤مل( :سمٞمٜمام قم٤ماِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م شم٘مقل ُٕمٝم٤م أم يمٚمريقم سمٜم٧م أيب سمٙمل :أيب ظمػم
ُمـ أسمٞمؽ ،وم٘م٤مًم٧م قم٤ماِم٦م أم اعم١مُمٜملم :أٓ أىميض سمٞمٜمٙمام إن أسم٤م سمٙمل دظمؾ قمغم اًمٜمٌل ^ ،وم٘م٤مل٤ :م أسم٤م سمٙمل!
ٍ
قُمئذ ؾمٛمل قميٞم٘م ً٤م ،ودظمؾ ـمٚمح٦م قمغم اًمٜمٌل ^ وم٘م٤مل :أٟم٧م ٤م
أٟم٧م قميٞمؼ ا ُمـ اًمٜم٤مر .ىمٚم٧م :ومٛمـ
ـمٚمح٦م ممـ ىم٣م ٟمحٌف)( ).
وذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم« :جلامل وضمٝمفش( ).
يمام ذيمل ذم ُملاضمع أىملب أٟمف ؾمٛمل قميٞم٘م ً٤مٕ ،ن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل« :أٟم٧م قميٞمؼ ُمـ اًمٜم٤مرش( ).
قميٞمؼ ،واؾمؿ أيب
وأُم٤م ُمٙم٤مٟميف وم٘مهلل ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :صمؿ أؾمٚمؿ أسمق سمٙمل سمـ أيب ىمح٤موم٦م ،واؾمٛمف ٌ
ىمح٤موم٦م قمريامن سمـ قم٤مُمل سمـ قمٛملو سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٕمهلل سمـ شمٞمؿ سمـ ُملة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ
ٍ
ومٝملش.
وىم٤مل اسمـ هِم٤م ٍم« :واؾمؿ أيب ٍ
ًم٘م٥م حلًـ وضمٝمف وقمي٘مفش.
ٌ
سمٙمل :قمٌهلل ا ،
وقميٞمؼ ٌ
ىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق« :ومٚمام أؾمٚمؿ أسمق ٍ
سمٙمل

أفمٝمل إؾم ُمف ودقم٤م إمم ا وإمم رؾمقًمف .ويم٤من أسمق

ٍ
ش وأقمٚمؿ ىمل ٍ
ش ًم٘مل ٍ
سمٙمل رضم ً ُم١مًم ًٗم٤م ًم٘مقُمف حمًٌٌ٤م ؾمٝم ً ،ويم٤من أٟمً٥م ىمل ٍ
ش هب٤م ،وسمام يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ
ٍ
ٍ
ٍ
واطمهلل ُمـ
وُمٕملوف ،ويم٤من رضم٤مل ىمقُمف ٠مشمقٟمف و ٠مًمٗمقٟمف ًمٖمػم
شم٤مضملا ،ذا ظمٚم ٍؼ
ظمػم وذ ويم٤من رضم ً ً
إُمل ًمٕمٚمٛمف ودم٤مرشمف وطمًـ جم٤مًمًيف ،ومجٕمؾ هللقمق إمم ا وإمم ايؾم م ُمـ وصمؼ سمف ُمـ ىمقُمف ممـ

( ) شم٤مر ل دُمِمؼ (.) 1/91
( )1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ( )9 9/9ح ( ،)9993اعمًيهللرك ( )191/1ح (.)9999
(ُ )9مٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم (  )91/ح (.)9
(ُ )1مٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم (  )99/ح (.)3
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ٖمِم٤مه وجيٚمس إًمٞمفش( ).
ول ٟمجهلل أطمهلل ًا ُمـ اًمٜمً٤مسملم أو اعم١مرظملم ذيمل ظم ف هذا.
ومٛمـ أ ـ ضم٤مءت شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة إٓ اًمٙمٞمهلل هلذا اًمهلل ـ وأهٚمف؟!
 -4وأمو دظقى أن أبو ؿحوؾي ـون أجر ًا فؾقفقد:
ومٚمؿ يٗمٓمـ هذا اًمٙمذاب اًمذي اومؽمى هذه اًملوا ٦م أن اًمٞمٝمقد إٟمام يم٤مٟمقا ذم اعمهلل ٜم٦م ول ٙمـ ذم ُمٙم٦م
أطمهلل ُمـ اًمٞمٝمقد ،وأسمق ىمح٤موم٦م يم٤من ٕمٞمش ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ ايؾم م وسمٕمهلل ايؾم م ،ومٙمٞمػ يم٤من ٕمٚمؿ أسمٜم٤مء
اًمٞمٝمقد؟!
إن اًمٙمذاب ٗمْمحف اًمي٤مر ل.
 -5وأمو اهتوم أيب ؿحوؾي هبذه افػريي افعظقؿي وهق ظؿؾ ؿقم فقط ،ثؿ افزظؿ أكف ـون مشفقر ًا هبو،
ومٝمذا إوم٤مك ل ًيٓمع أن قرد ُمّمهللر ًا واطمهلل ًا ،وإٟمام ىم٤مل« :قمـ أهؾ اًميقار ل"وهذا صٜمٞمع ُمـ ٓ
١مُمـ سم٤م  طمٞم٨م ٗمؽمي صمؿ ًٜمهلل إمم جمٝمقل.
 -9اًميٜم٤مىمض ذم ذيمل قمٛمؾ أيب ىمح٤موم٦م ىمٌؾ ايؾم م ،وم٘مهلل ذيمل اًمٌٝم٤مال أن أسم٤م ىمح٤موم٦م يم٤من «صٞم٤مد ًاش،
وذيمل ص٤مطم٥م ُمِم٤مرق إٟمقار أٟمف يم٤من «ظمٞم٤مـم ً٤مش واًمٙمذب ٌٓمؾ اًمٙمذب.
 -7ثؿ اكظر إػ هذه آؾساءات بذـر أحداث دؿقؼي أن ابـ جدظون اشتلجره فققؿد افـران
ؾؿسح ايطى بوفسؿـ؟!
وهؾ جيٝمؾ أطمهلل أن اًمًٛمـ ًمٞمس وىمقد ًا؟!
صمؿ هؾ اًمًٛمـ ذم اعمجيٛمع اعمٙمل هبذه اًمّمقرة ُمـ اًمٙمريلة طميك ٛمًح سمف احلٓم٥م؟!
وًمٙمـ اعم٘مّمهلل سمٞم٤من وضمف شمًٛمٞميف «أسم٤م ىمح٤موم٦مش ،وم٘م٤مل« :ويم٤من ٘محٗمفش.
صمؿ هذا اجل٤مهؾ اًمذي ٗمؽمي قمغم اًمٚمٖم٦م هبذه اًمهللقمقى سم٠من(( :ىمحػ)) سمٛمٕمٜمكُ( :مًح) وهذا ٓ
قضمهلل ذم مجٞمع ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م أن( :ىمحػ) سمٛمٕمٜمك ُمًح ،وهذا دًمٞمؾ اًمٙمذب وآومؽماء( ).
 -8دظقى أكف ـون يؾؼى (ظبد افالت) وـون خيدمفو وظوـػوً ظذ ظبودهتو أربعغ شـي.
( ) ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( .)113/
ِ
( )1أصؾ اعم٤مدة ُمـ (اًم٘محػ :وهق اًم َٕم ْٔم ُؿ اًمذي ُٙم ُ
قن َوم ْق َق اًمهللِّ ُم٤م ِغ ُمـ اجلُ ْٛم ُج َٛمد٦م) شمد٤مج اًمٕمدلوس ( ،)199/11وىمد٤مل
اسمـ وم٤مرس«( :ىمحػ"اًم٘م٤مف واحل٤مء واًمٗم٤مء ٌ
صحٞمح هللل قمدغم ؿمدهللّ ٍة ذم رء وصد سم٦م) ُمٕمجدؿ ُم٘مد٤م ٞمس اًمٚمٖمد٦م
أصؾ
ٌ
( ،)9 /9وم٤مًمٙمٚمٛم٦م يمام شملى ٓ قم ىم٦م هل٤م سمام اومؽمشمف اًملوا ٦م.
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أصٖمل ُمٜمف سمًٜميلم وأؿمٝمل( ).

ومٞمٙمقن قمٛمل أيب سمٙمل قمٜمهلل اًمٌٕمري٦م (صمامٟمٞم ً٤م وصم صملم ؾمٜم٦م) ،ومٝمؾ ظمهللم إصٜم٤مم ىمٌؾ أن قًمهلل؟! طمٞم٨م شمزقمؿ
اًملوا ٦م أٟمف يم٤من قم٤ميمٗم ً٤م قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕملم ؾمٜم٦م!
 -9أمو اهتوم أمف

بوفزكو:

ومٝمذه اجللأة ٓ شمّمهللر ممـ ١مُمـ سمٞمقم احلً٤مب ،ومٝمق اهت٤مم ُٓملأة ذم قملوٝم٤م ،وأهن٤م يم٤مٟم٧م هل٤م را ٦م
سم٤مٕسمٓمح شمهللل قمغم ومجقره٤م وقمٝمله٤م ،وا طمًٞم٥م ُمـ ١مذي اعمحّمٜم٤مت وًمق يمـ همػم ُم١مُمٜم٤مت ،ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ [اًمزظملف.] 3:
 - 1صمؿ اٟمٔمل إمم ؾمخ٤موم٦م اًمِمػمازي اًمٜمجٗمل ذم شمؼم ل اؾميخ ف أيب سمٙمل طمٞم٨م زقمؿ أن أسم٤م
ىمح٤موم٦م ىم٤مل ٓسمٜمف أيب سمٙمل( :يمٞمػ ارشمْميؽ اًمٜم٤مس ٤م سمٜمل ُمع مخقل سمٞميؽ ،واٟمحٓم٤مط ُمٜمزًميؽ ٓ ،سم٘مهلل ؿ
ؾم٤مسم٘م٦م ذم ومخل ،وٓ سمٕمٚمؿ ،وٓ سمِمج٤مقم٦م ،وٓ سمٙملم ،وٓ سمٕمٌ٤مدةُ ،مع طمْمقر سمٜمل ه٤مؿمؿ إٟمقف اًمذ ـ
شمًٌؼ أٟمقومٝمؿ إمم اعم٤مء ىمٌؾ اًمنمب)؟!
ومٞم٘مقل أسمق سمٙمل( :ارشمْمقين ًمٙمؼم ؾمٜمل ،وم٘م٤مل :أٟم٤م أيمؼم ُمٜمؽ ؾمٜم ً٤م)!!
أُم٦م ايؾم م اًميل شملسم٧م قمغم ُم٤ماهللة اًمٜمٌقة وومٞمٝم٤م يمٌ٤مر أصح٤مب رؾمقل ا ^ وىمٌ٤ماؾ اًمٕملب سمام
ومٞمٝمؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ قًمقن رضم ً دٟمٞمئ ً٤م ووٞمٕم ً٤م ٓ ؾم٤مسم٘م٦م ًمف وٓ ومْمٞمٚم٦م وٓ ىمٌٞمٚم٦م؛ ًمٙمؼم ؾمٜمف وم٘مط!!
هؾ رأ يؿ أو ؾمٛمٕميؿ ذم يمؾ اعمجيٛمٕم٤مت اًمٌنم ٦م أن أطمهلل ًا ٛمٙمـ أن خيي٤مره اعمجيٛمع ًمٞمحٙمٛمٝمؿ
ٕضمؾ يمؼم ؾمٜمف وومٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء واًمِمجٕم٤من واًملؤؾم٤مء وإهمٜمٞم٤مء إمم هظمل شمٚمؽ إٟمقاع اًمٌنم ٦م اعم١مهٚم٦م
ًمٚملا٤مؾم٦م؟!
ومٙمٞمػ إذا يم٤من اعمجيٛمع جميٛمٕم ً٤م إ امٟمٞم ً٤م شملسمك قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمِمج٤مقم٦م ويم٤من أهٚمف ٛمقت أطمهللهؿ
دوم٤مقم ً٤م قمـ قملوف وأروف ممـ اؿميٝملوا سم٤مٕٟمٗم٦م واحلٛمٞم٦م واًميْمحٞم٦م؟!
ومام سم٤مهلؿ سمٕمهلل أن أيملُمٝمؿ ا  سم٤مًمهلل ـ هيٌٓمقن إمم هذه اًمهللرضم٦م اًميل ل شمٕملومٝم٤م اًمٌنم ٦م قمغم
ايـم ق؟!
إن اًملوا ٤مت أصمٛم٦م ىمهلل وًمهللت هذه اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ،ودٟمً٧م رؤ يٝم٤م ،وهٌٓم٧م هب٤م إمم أدٟمك درضم٤مت
اًميٕم٘مؾ.

( ) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمهلل (.)111/9
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ويمؿ ُمـ ضمٝمهلل حتي٤مضمف هذه اًمٕم٘مقل ًميٕمقد إمم ُمًيقاه٤م ايٟمً٤مين وإن ل ٗميح ا ُ مٜم٤مومذ اًميٕم٘مؾ
وإٓ سم٘مٞم٧م ذم هذا اًمهللرك أؾمـ اًمذي أوم٘مهلله٤م اًم٘مهللرة قمغم اًميٛمٞمٞمز سملم اعمٕم٘مقل وهمػم اعمٕم٘مقل.
ومٜمح ـ أن ل ٟمٕمهلل ٟمح٤مول ص٘مؾ قم٘مقهلؿ وهتذ ٌٝم٤م وإٟمام ٟمح٤مول شمٜمٔمٞمػ قم٘مقهلؿ ُمـ هذا اًمهللٟمس
اًمذي ُمًل ـمٌ٤مقمٝمؿ ايٟمً٤مٟمٞم٦م طميك شمّمٌح ُم١مهٚم٦م ًمٗمٝمؿ احل٘م٤ماؼ صمؿ شمٕملض قمٚمٞمٝم٤م احل٘م٤ماؼ وا
اعمًيٕم٤من.
 صمؿ اٟمٔمل إمم وصٗمف ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ طمٞم٨م ٘مقل ومٞمٝمؿُ( :مع طمْمقر سمٜمل ه٤مؿمؿ إٟمقف اًمذ ـشمًٌؼ أٟمقومٝمؿ إمم اعم٤مء ىمٌؾ اًمنمب).
ومٝمق ىملأ قمٜمٝمؿ أهنؿ أصح٤مب أٟمٗم٦م ومٗمٝمؿ ًمًٕم٦م قمٚمٛمف وصم٤مىم٥م ومٝمٛمف وومّم٤مطم٦م ًمً٤مٟمف أن أٟمقومٝمؿ يمٌ٤مر
وأهن٤م شمّمؾ إمم اعم٤مء ىمٌؾ أن نمسمقا!!
إٓ إذا أراد اًميٝمٙمؿ هبؿ وهؿ قمِمػمة رؾمقل ا ^ وهل سمٞميف ،وهذا أقمٔمؿ ضملُم ً٤م.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالطعَ يف إمياُ أب٘ بكس:
الفسع األٔه :عسض السٔاٖات:

 -ىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي« :يمام ٟم٘مؾ ذم إظمٌ٤مر أن اخلٚمٞمٗم٦م إول ىمهلل يم٤من ُمع اًمٜمٌل ^ وصٜمٛمف

اًمذي يم٤من ٕمٌهلله زُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٕمٚمؼ سمخٞمط ذم قمٜم٘مف ؾم٤مشمله سمريٞم٤مسمف ،ويم٤من ًجهلل -و ٘مّمهلل أن ؾمجقده
ًمذًمؽ اًمّمٜمؿ -إمم أن ُم٤مت اًمٜمٌل ^ وم٠مفمٝملوا ُم٤م يم٤من ذم ىمٚمقهبؿ ،وىمهلل شم٘مهللم جمٛمؾ أطمقاهلؿش.
ويملر ٟمٗمس اعمٕمٜمك ذم (  )99/وم٘م٤مل« :وم٢مٟمف ىمهلل روي ذم إظمٌ٤مر اخل٤مص٦م أن أسم٤م سمٙمل يم٤من ّمكم
سم٤مًمّمٜمؿش.
 -2ىم٤مل اًمٓمقد اًمِمٞمٕمل« :إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ؿمؽ ذم إ امٟمف؛ ٕن ذم إُم٦م ُمـ ىم٤مل :إٟمف ل ٙمـ
قم٤مروم ً٤م سم٤م شمٕم٤ممم ىمطش( ).
 -9وأُم٤م اسمـ ـم٤موس اًمِمٞمٕمل (ت991:هد)( ) وم٘مهلل ضمزم سم٠من أسم٤م سمٙمل ُمِمٙمقك ذم ههللا يف( ).
( ) شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ًمٚمٓمقد (ص.)119:
( )1هق قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل سمـ ـم٤موس احلًٜمل ،ؿمٞمٕمل إُم٤مُمل ،وًمهلل ؾمٜم٦م (913هد)ُ .مـ يميٌدف :إُمد٤من ُمدـ أظمٓمد٤مر
إؾمٗم٤مر وإزُم٤من ،وؾمٕمهلل اًمًٕمقد ،وزوااهلل اًمٗمقااهلل ،ووملج اعمٝمٛمقم ،واًمٓملااػ ،ومج٤مل إؾمدٌقع ،واعمٚمٝمدقف قمدغم
ىميغم اًمٓمٗمقفٜ .مٔملُ :مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،)119/ 9أُمؾ أُم٤مل ( ،)119/1إقم م (.)19/9
( )9اًمٓملااػ ٓسمـ ـم٤موس (ص.)91:
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 -1وضمزم اعمجٚمز سمٕمهللم إ امٟمف( ).
 -9وٟمًٌقا إمم ظم٤مًمهلل سمـ ٟمجٞمح أٟمف ىم٤مل« :ىمٚم٧م ٕيب قمٌهلل ا

 :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! ؾمٛمك رؾمقل

ا  أسم٤م سمٙمل :اًمّمهلل ؼ؟
ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ىمٚم٧م :ومٙمٞمػ؟
ىم٤مل :طملم يم٤من ُمٕمف ذم اًمٖم٤مر ،ىم٤مل رؾمقل ا  :إين ٕرى ؾمٗمٞمٜم٦م ضمٕمٗمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م
شمْمٓملب ذم اًمٌحل و٤مًم٦م.
ىم٤مل٤ :م رؾمقل ا ! وإٟمؽ ًمؽماه٤م؟!
ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ىم٤مل :ومي٘مهللر أن شمل ٜمٞمٝم٤م؟
ىم٤ملُ :
ادن ُمٜمل.
ىم٤مل :ومهللٟم٤م ُمٜمف ،ومٛمًح قمغم قمٞمٜمٞمف ،صمؿ ىم٤مل :اٟمٔمل ،ومٜمٔمل أسمق سمٙمل وملأى اًمًٗمٞمٜم٦م وهل شمْمٓملب ذم
اًمٌحل ،صمؿ ٟمٔمل إمم ىمّمقر أهؾ اعمهلل ٜم٦م ،وم٘م٤مل ذم ٟمٗمًف :أن صهللىم٧م أٟمؽ ؾم٤مطمل .وم٘م٤مل رؾمقل ا :
اًمّمهلل ؼ أٟم٧مش( ).

الفسع الجاٌ٘ :التعكٗب عم ٜالطعَ يف إمياُ أب٘ بكس:

ل شميقىمػ ؾمٚمًٚم٦م اعم١ماُملة قمغم اًمٓمٕمـ ذم أيب سمٙمل اًمّمهلل ؼ

وم٘مهلل شم٘مهللم قملض ٟمامذج ُمـ

اًمٓمٕمـ ذم ٟمًٌف وذم إ امٟمف ،وهذه ٟمامذج ُمٜمٝم٤م وؾمٜم٘مػ ُمٕمٝم٤م ومٞمام كم وىمٗم٤مت:
 ىمقل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي «أٟمف كؼؾ دم إخبور! أن اخلٚمٞمٗم٦م إول ىمهلل يم٤من ُمع اًمٜمٌل ^...ش.أوًٓ :ذم أي يمي٤مب ٟم٘مؾ هذا اخلؼم؟!
إٟمف اًمٙمذب واجللأة قمٚمٞمف ،ومٝمذه دواو ـ ايؾم م ىم٤مـمٌ٦م وم٠م ـ قضمهلل ومٞمٝم٤م أٟمف يم٤من ٕمٚمؼ صٜم ًام ذم
قمٜم٘مف؟!
ثوكقوً :إذا ل ٙمـ هذا ذم دواو ـ ايؾم م ومٙمٞمػ قملف هذا اعمٗمؽمي سمٕمهلل ُملور ُمئ٤مت اًمًٜملم هذه

( ) ُملهة اًمٕم٘مقل (.)191-113/9
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،) 13/ 1شمٗمًػم اًم٘مٛمل (  ،)131/سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (صٟ ،)111:مقر اًمري٘مٚملم (.)111/1
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إظمٌ٤مر؟!
ثوفثوً :هؾ يم٤من رؾمقًمف ^ ٕمٚمؿ سمذًمؽ أم ٓ؟!
وم٢من يم٤من ٕمٚمؿ ومٙمٞمػ ضم٤مز ًمف اصٓمح٤مسمف ذم هجلشمف واًمزواج ُمـ اسمٜميف وشم٘مل ٌف ُمٜمف طميك يم٤من
ُم زُم ً٤م ًمف يمٔمٚمف؟ صمؿ أُمله ًمف سم٠من ّمكم سم٤مًمٜم٤مس ذم ُملض ُمقشمف ^؟!
رابعوً :إذا يم٤من هذا طم٤مل اعم٘ملسملم ُمٜمف ^ ومٙمٞمػ هق طم٤مل اًمٌٕمٞمهلل ـ؟!
٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم طمؼ اًمّمهلل ؼ

وذم طمؼ ؾمٞمهللٟم٤م حمٛمهلل ^!

أٟمف ٘ملب قمٌ٤مد إصٜم٤مم و يزوج ُمـ سمٜم٤مهتؿ و ٜمٞم٥م سمٕمْمٝمؿ قمٜمف ذم اًمّم ة سم٤معمًٚمٛملم؟!
وهٙمذا سم٘مٞم٦م إىمقال يمٚمٝم٤م ٓ ختلج قمـ داالة اًمٓمٕمـ ذم إ امٟمف ،وهذا ُمـ أووح اًمٙمذب.
وًمٙمـ أسم٤م سمٙمل ىمهلل طمٓمؿ دول اًمٙمٗمل ُمع أظمٞمف اًمٗم٤مروق وم٠مصم٤مرا ُمٙم٤مُمـ احل٘مهلل ذم ىمٚمقب قمٌ٤مد اًمٜم٤مر
وقمٌ٤مد اًمّمٚمٞم٥م ًمٞمٜمٗمريقا ؾمٛمقُمٝمؿ قمغم د ـ ا  وقمغم وملؾم٤مٟمف يسمٓم٤مًمف وشمٙمل ف اًمٜم٤مس ومٞمف؛ وًمٙمـ ا
 ظمٞم٥م فمٜمٝمؿ وأسمٓمؾ ُمٙملهؿ.
 – 2دظقى افشؽ دم إيامكف:
صمؿ شم٠ميت ُمقاىمػ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ًمي٘ملر ُم٤م ىملرشمف اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م ،وميزقمؿ أن أسم٤م سمٙمل ُمِمٙمقك ذم
إ امٟمف وأٟمف ل ٙمـ ُم١مُمٜم ً٤م سم٤م ىمط!
ومٜم٘مقلُ :مـ هق اًمذي ؿمؽ ذم إ امٟمف؟! وعم٤مذا ؿمؽ ذم إ امٟمف؟!
سمٕمهلل يمؾ شمٚمؽ اًمهللٓاؾ أ ٛمٙمـ أن ِمؽ ذم إ امٟمف رضمؾ ُمًٚمؿ؟!
إن اًمِمؽ ذم إ امٟمف أو اهت٤مُمف سم٠مي هتٛم٦م يٕمهللى إمم اًمٓمٕمـ ذم اخل٤مًمؼ  واًمٓمٕمـ ذم رؾمدقًمف ^ يمدام
شم٘مهللم سمٞم٤مٟمف .ومٚمق قم٘مؾ ه١مٓء ويم٤مٟمقا ل هللون احلؼ عم٤م وىمٕمقا ذم ُمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط.
وهذا ؾمٌٌف شمّمهلل ؼ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م اًميل شمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م
ُمٜمّمقب ُمـ ا  ،وأن اًمّمح٤مسم٦م

ويص رؾمقل ا ^ ،وأٟمف

ُمٜمٕمقه ُمـ ذًمؽ احلؼ؛ مم٤م ضمٕمؾ آومؽماء أُمل ًا ُمٌ٤مطم ً٤م ًم ٟمي٘م٤مم

ُمـ أوًمئؽ اًمذ ـ ل ٛمٙمٜمقه ُمـ اًمقصٞم٦م طمً٥م زقمٛمٝمؿ.
وًمٙمـ ًمق قم٘مؾ ه١مٓء وشم٠مُمٚمقا اًمقاىمع اًمذي قم٤مؿمف اًمٜمٌل ^ ُمع أصح٤مسمف ،وقم٤مؿمف قمكم

ُمع

إظمقاٟمف؛ ٕدريمقا أن شمٚمؽ اًملوا ٤مت ُمٙمذوسم٦م أرادت إسمٓم٤مل هذا اًمهلل ـ وشمٗمل ؼ اعمًٚمٛملم .وا طمًٞم٥م
يمؾ ُمـ يمذب أو اومؽمى.
 -3تسؿقتف بوفصديؼ:

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

393

صمؿ اٟمٔمل إمم شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ شمًٛمٞم٦م اًمٜمٌل ^ ًمف سم٤مًمّمهلل ؼ ،وم٢مهنؿ طملم ل ًيٓمٞمٕمقا إظمٗم٤مء ُم٤م اؿميٝمل سمف
ُمـ اًمقصػ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٟم٤مًمف ُمـ رؾمقًمف ^ وطمٗمٔمف ًمف اًمي٤مر ل وهق (اًمّمهلل ؼ) ،ومقضمٝمقا
إًمٞمف ؾمٝم٤مُمٝمؿ يسمٓم٤مل ُمٗمٝمقُمف اًمٕمٔمٞمؿ سمٛمٗمٝمقم ؾم٤مىمط ُمٝملم.
ؾذـروا هذه افؼصي:
اًمٜمٌل ^ ٘مقل ًمف« :إٟمؽ اًمّمهلل ؼش وهق وصػ ُمهللح وشمنم ػ؛ ٕٟمف ىم٤مل ًمف« :أن صهللىم٧م
أٟمؽ ؾم٤مطملش.
قمجٌ ً٤م هلذه اًمٕم٘مقل اًمٖمل ٌ٦م واًمٜمٗمقس اعمٝمٞمٜم٦م اًميل ٓ شمًيحل ُمـ اًمٙمذب وًمق يم٤من واوح ً٤م.
إن اهلجلة ُمع اًمٜمٌل ^ ذف ل ٜمٚمف إٓ رضمؾ واطمهلل هق :أسمق سمٙمل اًمّمهلل ؼ

.

وم٤مهلجلة يمٚمٝم٤م ُملشمٌٓم٦م هبذه إهة اًمنم ٗم٦م اًميل رقميٝم٤م سمٙمؾ أوملاده٤م.
وم٠مسمق سمٙمل ُمع اًمٜمٌل ^ وىمهلل أقمهلل ًمف راطمٚم٦م ًمػميمٌٝم٤م ذم هجلشمف ،وأهة اًمّمهلل ؼ شميٕمٝمهللهؿ ذم اًمٖم٤مر
سم٤مًمٓمٕم٤مم واًمنماب وإظمٌ٤مر ،طميك طم٘مؼ ا  شمٚمؽ اهلجلة.
صمؿ ٘مقل اًمّمهلل ؼ :صهللىم٧م أٟمؽ ؾم٤مطمل!
٤م هل٤م ُمـ ؾمخ٤موم٦م متجٝم٤م اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م؟!
وعم٤مذا اصٓمحٌف اًملؾمقل ^ وهق ٓ ٕمٚمؿ إ امٟمف؟!
صمؿ عم٤مذا ًيٛمل قمغم شم٘مل ٌف ًمف إمم أن ُم٤مت ^؟!
وم٘مهلل متٞمز اًمّمهلل ؼ سم٘ملسمف ُمٜمف ُمٜمذ إؾم ُمف ذم ُمٙم٦م ،وقمٜمهللُم٤م أذن ^ سم٤مهلجلة ًمٚمّمح٤مسم٦م إمم اعمهلل ٜم٦م ل
٠مذن ٕيب سمٙمل.
صمؿ اصٓمحٌف ُمٕمف ذم اهلجلة وظمٚمهلل ا  ذيمله ُمع رؾمقل ا ^ وم٘م٤مل:

ﮮﮯ

[اًميقسم٦م .]11:صمؿ يم٤من ُمٕمف ذم يمؾ ُمقىمػ ُمٜمذ سمهللر.
وأظمػم ًا :أُمله ًمف أن ٘مػ ذم أقمٔمؿ ُم٘م٤مم ىم٤مُمف رؾمقل ا ^ ،وهق إُم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمّم ة؛ يمؾ
هذه اًمٗمْم٤ماؾ ٓ ًيٓمٞمع أطمهلل إٟمٙم٤مره٤م.
صمؿ وًميف إُم٦م سمًٌ٥م ذًمؽ اًم٘ملب وروٞم٧م سمف ظمٚمٞمٗم٦م ٘مقم ُم٘م٤مم رؾمقًمف ^ ومٞمٝم٤م.
صمؿ ظميؿ ًمف سم٠من دومـ سمجقار رؾمقًمف ^.
وىمهلل ٟمي٩م قمـ هذا اًم٘ملب شمٕمٔمٞمؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمف ،وىمٌقهلؿ خل وميف قمـ رؾمقل ا ^ ذم ىمٞم٤مدة إُم٦م.
وًمقٓ ذًمؽ اًم٘ملب واًميٛمٞمز عم٤م يم٤مٟم٧م ًمف شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ذم ٟمٗمقس اًمّمح٤مسم٦م؛ وملؾم٤من ايؾم م ،ومح٤مة
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اعمٚم٦م ،وًمٞمقث اجلٝم٤مد ،واًمذ ـ وميحقا اًمٕم٤مل ،وطمٗمٔمقا اًمهلل ـ.
وهذا افؼرب فف أحد احتامفغ:
آحتامل إول :أن ٙمقن سم٤مظميٞم٤مر ُمـ رؾمقل ا ^ وىمّمهلل ُمٜمف ،وإىملار ا ً مف سمذًمؽً ،مٞمٕمهللّ ه
ًم٘مٞم٤مدة إُم٦م ،وىمهلل حت٘مؼ ذًمؽ اعم٘مّمهلل  -وهذا ُم٤م ٟمهلل ـ ا سمف .-
آحتامل افثوين :أن ذًمؽ حت٘مؼ سمهللون رو٤م ُمـ اًملؾمقل ^ وٓ ُمـ ا  ،وذًمؽ ـمٕمـ ذم ٟمٌقة
اًمٜمٌل ^ وذم رسمقسمٞم٦م ا .
إذ يمٞمػ لى ؾمٌح٤مٟمف سمٛمريؾ ذًمؽ اًم٘ملب اًمذي شملشم٥م قمٚمٞمف شمٕمٔمٞمؿ ذًمؽ اًملضمؾ ذم إُم٦م وىمٌقًمف
ىمٞم٤مُمف ُم٘م٤مم اًملؾمقل ^؟!
ويمٞمػ لى رؾمقل ا ^ سمذًمؽ اًم٘ملب و ٌ٤مذ هق رومٕمف وشم٘مل ٌف وهق ٓ حيٌف وٓ ل هلل ًمف
شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م؟!
واعمي٠مُمؾ ًمٌٞمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م

ًمٚمّمهلل ؼ

لى أهن٤م ل شميؿ سمجٞمش وٓ ُم٤مل وٓ قمّمٌٞم٦م ،وإٟمام

مت٧م سم٘مٜم٤مقم٦م إ امٟمٞم٦م.
وإٟمّم٤مر  -وهؿ ىمٌٞمٚمي٤من يمٌػمشم٤من  -ىمهلل اضميٛمٕمقا ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ومٚمام ضم٤مءهؿ أسمق سمٙمل وقمٛمل وأسمق
قمٌٞمهللة وطم٤موروهؿ ذم ُمـ ًيحؼ اخل وم٦م أذقمٜمقا هل١مٓء اًمري صم٦م ،و ًيحٞمؾ أن ذقمٜمقا دون ىمٜم٤مقم٦م أن
اًمّمهلل ؼ هق أومم سم٤مخل وم٦م ،إذ صم صم٦م أؿمخ٤مص إمم ضم٤مٟم٥م مج٤مقم٦م يمٌػمة شميؿ ٕطمهللهؿ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ مجٞمع
أوملاد شمٚمؽ اجلامقم٦م اًميل إٟمام اضميٛمٕم٧م ًمييقمم سمٜمٗمًٝم٤م ظم وم٦م إُم٦م صمؿ إذا هب٤م شمذقمـ وشمٌ٤م ع وإرض
أروٝمؿ واًمٌ د سم دهؿ دون شملهمٞم٥م أو شملهٞم٥م مم٤م ١ميمهلل ىمٜم٤مقميٝمؿ سمٛمـ وًمقه.
ول خيلج قمـ اًمٌٞمٕم٦م إٓ ؾمٕمهلل سمـ قمٌ٤مدة
ؾمقاء ًمٕمكم أو ًمٖمػمه عم٤م ـمٛمع ومٞمٝم٤م

؛ ٕٟمف يم٤من ٓمٛمع ومٞمٝم٤م وًمق يم٤من ىمهلل قمٚمؿ ومٞمٝم٤م طمٙم ًام

 .سمؾ ًمق يم٤من ٕمٚمؿ أن هٜم٤مك وصٞم٦م ٕطمهلل ًمٙم٤مٟم٧م اًمٗملص٦م ؾم٤مٟمح٦م

ًمٞمٗمًهلل قمغم ُمـ ٟمزقمٝم٤م ُمٜمف.
ومٝمؾ ٕم٘مؾ أن ه١مٓء مجٞمٕم ً٤م لوقن سمٛمريؾ هذه اًمٌٞمٕم٦م دون إيملاه أو إ امن؟!
صمؿ ُم٤م ضملى ذم قمٝمهلله ُمـ ٟمٍم اًم هلل ـ وىمٛمع اًمٙم٤مومل ـ واعمٜم٤موم٘ملم ووميح سم د اًمٗملس واًملوم -
ومه٤م أقمٔمؿ أُميلم هٟمذاك  -قمغم أ هللي ضمٞمقش هذا اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي شملسمك حت٧م ؾمٛمع اًمٜمٌل ^ وسمٍمه؛
ًمهللًمٞمؾ قمغم طمًـ آظميٞم٤مر ُمـ ٟمٌل ايؾم م ^.
صمؿ شم٠ميت اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ًميٓمٕمـ ذم قملض هذا اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي رسم٤مه رؾمقًمف ^ ورومٕمف ،صمؿ ٟمٍم
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ا  سمف د ٜمف وأقمغم سمف يمٚمٛميف ومؽم هلل أن شمٜم٤مل ُمـ ذومف وومْمٚمف وإ امٟمف وأٟمك هل٤م ذًمؽ؟!
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املطمب الجاٌ٘
الطعَ يف عىس بَ اخلطاب زع٘ اهلل عٍْ
املطأل ٛاألٔىل :الطعَ يف ٌطب عىس

:

الفسع األٔه :عسض السٔاٖات:

) ىم٤مل حمٛمهلل ـم٤مهل اًمِمػمازي اًمٜمجٗمل (ت 131 :هد)( ) ذم يمي٤مسمف (إرسمٕملم ذم إُم٤مُم٦م إاٛم٦م

اًمٓم٤مهل ـ) ذم (سم٤مب سمٞم٤من دٟم٤مءة قمٛمل وىمٚم٦م طمٞم٤ماف وؾمقء ُمقًمهلله)« :ذيمل احلٜمٌكم ذم يمي٤مب هن٤م ٦م اًمٓمٚم٥م:
أن قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب يم٤من ىمٌؾ ايؾم م ٟمخ٤مس احلٛمػم( ).
وذيمل أسمق قمٌٞمهلل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾم م ذم يمي٤مب (اًمِمٝم٤مب) :أن اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٌهلل اًمٕمزى -أسم٤م
قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب -ىمٓمٕم٧م هلله ذم ؾمقق قمٙم٤مظ .ومت٤مم قمٌ٤مرشمف ذم يمي٤مب اًمٓملااػ :وروى اسمـ قمٌهلل رسمف
ذم يمي٤مب اًمٕم٘مهلل -وهق ُمـ قمٚمامء اجلٛمٝمقر -قمـ قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص أٟمف ىم٤مل :ىمٌح ا زُم٤مٟم ً٤م قمٛمؾ ومٞمف
قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص ًمٕمٛمل سمـ اخلٓم٤مب ،وا ! إين ٕقملف اخلٓم٤مب حيٛمؾ ومقق رأؾمف طمزُم٦م ُمـ طمٓم٥م،
وقمغم اسمٜمف قمٛمل طمزُم٦م ُمريٚمٝم٤م ،وُم٤م ُمِمٞم٤م إٓ ذم ُمية ،وُم٤م ُمِمٞم٤م ذم ُمٜمٗمٕم٦م ىمط .صمؿ ىم٤مل :ىمٌح ا ىمقُم ً٤م هؿ
ؾم٤مدات اًمٕملب وُمٚمقك اجل٤مهٚمٞم٦م وايؾم م شمًقد قمٌهللهؿ قمٚمٞمٝمؿ.
وُمـ قمج٤ما٥م روا ٤مهتؿ أن قمٛمل ومً٤م قمغم اعمٜمؼم ،وأظمؼم سمدف اعمًدٚمٛملمً ،م٘مٚمد٦م طمٞم٤مادف وقمدهللم اٟمٗمٕم٤مًمدف؛
ذيمل قمٌهلل ا سمـ ُمًٚمؿ ُ-مـ رواهتؿ اعميٕمّمٌلم -ذم اعمجٚمدهلل إول ُمدـ يميد٤مب قمٞمدقن إظمٌد٤مر ،أن قمٛمدل
ىم٤مل قمغم اعمٜمؼم :أٓ إين ىمهلل ومًقت ،وه٤م أٟم٤م أٟمزل ٕقمٞمهلل اًمقوقءش( ).
 )1وىمدد٤مل أ ْمد ً٤م« :وٟم٘مددؾ صدد٤مطم٥م يميدد٤مب (ُمٓمدد٤مًمع إٟمددقار) -وهددق قمددكم سمددـ قمٌددهلل اًمٜمٌددل اًمٓمدد٤مال
اًم٘مٓمٞمٗمل -قمـ يمي٤مب (اعمٚمؾ واًمٜمحؾ) ىم٤مل :يم٤مٟم٧م صٝم٤مك أم قمٛمل أُم٦م هل٤مؿمؿ .وىمٞمؾ :أُم٦م ًمٕمٌهلل اعمٓمٚمد٥م،
اٟمي٘مٚم٧م إمم هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة ،ويم٤من هِم٤مم هذا يٝمٛمٝم٤م سم٤معمً٤مومح٦م ،ومٞمٚمًٌٝم٤م هاو دؾ ُمدـ اجلٚمدقد و ٘مٗمدؾ

( ) ىم٤مل اًمٜمقري ذم ظم٤ممت٦م اعمًيهللرك ( ( :) 11/1اًمٕم٤مل اجلٚمٞمؾ اًمٜمٌٞمؾ قملم اًمٓم٤ماٗم٦م ووضمٝمٝم٤م ،اعمقمم حمٛمهلل ـم٤مهل سمـ حمٛمهلل
طمًددلم اًمِمددػمازي اًمٜمجٗمددل اًم٘مٛمددل ،صدد٤مطم٥م اعم١مًمٗمدد٤مت اًملؿمددٞم٘م٦م اًمٜم٤مومٕمدد٦م يمنمددطمف قمددغم اًميٝمددذ ٥م ،وطمٙمٛمدد٦م اًمٕمدد٤مروملم،
وإرسمٕملم ذم ايُم٤مُم٦م ،وحتٗم٦م إظمٞم٤مر سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ومْم٤ماح اًمّمقومٞم٦م وهمػمه٤م).
( )1واٟمٔمل :اًمٓملااػ ذم ُمٕملوم٦م ُمذه٥م اًمٓمقااػ (ص ،)191اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ (.)11/9
( )9إرسمٕملم عمحٛمهلل سمـ ـم٤مهل اًمِمػمازي (ص.)999:
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قمغم شمٙم٦م اًمناو ؾ ىمٗم ُمـ طمهلل هلل ،ويم٤مٟم٧م شملقمك ًمف إسم ً ،ومٜمٔمل إًمٞمٝمد٤م ٟمٗمٞمدؾ -قمٌدهلل ُمدـ قمٌٞمدهلل ىمدل ش-
وراوده٤م قمـ ٟمٗمًٝم٤م ووىمع قمٚمٞمٝم٤م ،ومٓم٤موقميدف واقميدذرت قمٚمٞمدف سم٤مًمنداو ؾ ،ومخد هبد٤م ذم ُملقمدك ايسمدؾ،
وقمٚم٘مٝم٤م سمِمجلة طميك ارختك حلٛمٝم٤م ،وضمل اًمنداو ؾ ىمٚمدٞم ً ىمٚمدٞم ً سمٕمدهلل ُمِمد٘م٦م ،وأىمد٤مم ُمٕمٝمد٤م ُمدهللة هٙمدذا
ه ًا.
ٗمٕمؾ وُمقٓه٤م ٓ ٕمٚمؿ ،ومحٛمٚم٧م ُمٜمف اخلٓم٤مب وووٕميف ّ
ومٚمام أدرك اًمٌٚمقغ ٟمٔمل إمم أُمف صٝم٤مك ،وم٠مقمجٌف قمجٞمزهت٤م ،ومقصم٥م قمٚمٞمٝم٤م وومجل هب٤م ُملار ًا ،ومحٛمٚم٧م
ُمٜمف وووٕم٧م سمٜمي ً٤م ،ومٚمام وًمهللهت٤م ظم٤موم٧م ُمـ ُمقٓه٤م ،ومٚمٗميٝم٤م ذم صمقب وأًم٘ميٝم٤م سملم أطمِم٤مم ُمٙم٦م ،ومقضمهلله٤م
هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة ،ىمٞمؾ :إٟمف ُمقٓه ،وىمٞمؾ :همػمه ،ومحٛمٚمٝم٤م إمم ُمٜمزًمف ورُم٤مه٤م قمٜمهلل ظمهللُمف ،وملسميٝم٤م وؾمٛمٞم٧م
طمٜميٛم٦م ،ومٚمام سمٚمٖم٧م ٟمٔمل إًمٞمٝم٤م اخلٓم٤مب ،ومً٤مومحٝم٤م وم٠موًمهلله٤م قمٛمل ،ومٙم٤من اخلٓم٤مب أسم٤مه وضمهلله وظم٤مًمف،
ويم٤مٟم٧م طمٜميٛم٦م أُمف وأظميف وقمٛميف).
 )9وىم٤مل أ ْم ً٤م( :وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م (اًمٓملااػ) قمـ هِم٤مم سمـ حمٛمهلل اًمٙمٚمٌل ُمـ قمٚمامء اجلٛمٝمقر قمـ
يمي٤مب اعمري٤مًم٥م ُم٤م هذا ًمٗمٔمف« :يم٤مٟم٧م صٝم٤مك أُم٦م طمٌِمٞم٦م هل٤مؿمؿ سمـ قمٌهلل ُمٜم٤مف ،ومقىمع قمٚمٞمٝم٤م ٟمْمٚم٦م سمـ
ه٤مؿمؿ ،صمؿ وىمع قمٚمٞمٝم٤م قمٌهلل اًمٕمزى سمـ ر ٤مح ،ومج٤مءت سمٜمٗمٞمؾ ضمهلل قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب.
اٟمٔمل أهي٤م اًمٚمٌٞم٥م إمم ٟمًٌف وطمًٌف ،وشمٕمج٥م ُمـ قم٘مقل اًم٘م٤ماٚملم سم٢مُم٤مُميف ووضمقب ُمي٤مسمٕميف ،واؿمٙمل
ا شمٕم٤ممم قمغم ههللا يف ًمؽ إمم اشمٌ٤مع صٗمقشمف وظمػمشمف رؾمقل ا  وأهؾ سمٞميف وظمٞم٤مر ذر يفش( ).
 )1وىم٤مل اعمجٚمز ذم سمح٤مره وهق ٓمٕمـ ذم ٟمً٥م قمٛمل« :وضمهللت ذم يمي٤مب (قم٘مهلل اًمهللرر) ًمٌٕمض
إصح٤مب روى سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمكم سمـ إسملاهٞمؿ ،قمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ أسمٞمف ،قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ،قمـ اسمـ
اًمز ٤مت ،قمـ اًمّم٤مدق

أٟمف ىم٤مل :يم٤مٟم٧م صٝم٤مك ضم٤مر ٦م ًمٕمٌهلل اعمٓمٚم٥م ويم٤مٟم٧م ذات قمجز ،ويم٤مٟم٧م

شملقمك ايسمؾ ويم٤مٟم٧م ُمـ احلٌِم٦م ،ويم٤مٟم٧م متٞمؾ إمم اًمٜمٙم٤مح ،ومٜمٔمل إًمٞمٝم٤م ٟمٗمٞمؾ ضمهلل قمٛمل ومٝمقاه٤م وقمِم٘مٝم٤م
ُمـ ُملقمك ايسمؾ ومقىمع قمٚمٞمٝم٤م ،ومحٛمٚم٧م ُمٜمف سم٤مخلٓم٤مب.
وٟم٘مؾ اًمٙم م اًمً٤مسمؼ قمـ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ،صمؿ ىم٤مل :و ٜمً٥م إمم اًمّم٤مدق

ذم هذا اعمٕمٜمك ؿمٕمل:

ُمددددددددـ ضمددددددددهلله وواًمددددددددهلله وأُمددددددددددف أظميددددددددددف وقمٛميددددددددددف
أضمددددهللر أن ددددٌٖمض اًمددددقيص وأن ٜمٙمددل ددقم اًمٖمددهلل ل سمٞمٕميددفش

( )

( ) إرسمٕملم (ص.)999:
( )1سمح٤مر إٟمقار ( .) 11-33/9
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وىم٤مل اعمجٚمز« :ومٙم٤مٟم٧م دٟم٤مءة ٟمًٌف ،ورذاًم٦م طمًٌف ،وؾمٗم٤مًم٦م أومٕم٤مًمف ؿمقاههلل ُم٤م صهللر قمٜمف ذم
ظمقاشمؿ أقمامًمف يمام قملوم٧م ،ومٚمٕمٜم٦م ا قمٚمٞمف وقمغم أقمقاٟمف وأٟمّم٤مره إمم ىمٞم٤مم قم اًمهلل ـش( ).
 )9وىم٤مل ذم يمي٤مب اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ حت٧م قمٜمقان( :يم م ذم ظمً٤مؾميف وظمٌ٨م ه لشمف)« :إن قمٛمل
يم٤من ىمٌؾ ايؾم م ٟمخ٤مس احلٛمػم ،وأسمق قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب ىمٓمٕم٧م هلله ذم ؾمقق قمٙم٤مظش( ).
وىم٤مل« :إن ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮞﮟﮠﮡ

[اعم٤ماهللة ] 11:و ﯛ ﯜ

[اًمٜمقرٟ ]19:مزًمي٤م ومٞمفش( ).
وىم٤مل:
إذا ٟمًدددددٌ٧م قمدددددهلل ً٤م ذم سمٜمدددددل ُميددددد

وم٘مددددهللم اًمددددهللال ىمٌددددؾ اًمٕمددددلم ذم اًمٜمًدددد٥م

وىمددددهللم اًمًددددقء واًمٗمحِمدددد٤مء ذم رضمددددؾ

وهمدددددهلل زٟمدددددٞمؿ قميدددددؾ ظمددددد٤ماـ ٟمّمددددد٥م

( )

وٟمً٥م إمم اًمزسمػم أٟمف ىم٤مل ًمٕمٛمل سمـ اخلٓم٤مب٤ « :م اسمـ اًمّمٝم٤مك! أُم٤م وا ًمقٓ ه١مٓء اًمٓمٖم٤مة اًمذ ـ
أقم٤مٟمقك عم٤م يمٜم٧م شم٘مهللم قمكم وُمٕمل ؾمٞمٗمل عم٤م أقملف ُمـ ضمٌٜمؽ وًم١مُمؽ ،وًمٙمـ وضمهللت ـمٖم٤مة شم٘مقى هبؿ
وشمّمقل ،ومٖمْم٥م قمٛمل وىم٤مل :أشمذيمل صٝم٤مك؟
ىم٤مل :وُمـ صٝم٤مك؟ وُم٤م ٛمٜمٕمٜمل ُمـ ذيمله٤م؟ وىمهلل يم٤مٟم٧م صٝم٤مك زاٟمٞم٦م ،أو شمٜمٙمل ذًمؽ ،أو ًمٞمس
يم٤مٟم٧م أُم٦م طمٌِمٞم٦م جلهللي قمٌهلل اعمٓمٚم٥م ومزٟمك هب٤م ضمهللك ٟمٗمٞمؾ ،ومقًمهللت أسم٤مك اخلٓم٤مب ومقهٌٝم٤م قمٌهلل اعمٓمٚم٥م
جلهللك سمٕمهللُم٤م زٟمك هب٤م ومقًمهللشمف وإٟمف ًمٕمٌهلل ضمهللي وًمهلل زٟم٤مش( ).
 )9و ٘مقل ص٤مطم٥م يمي٤مب اًمٓملااػ « :إن ضمهللشمف اًمّمٝم٤مك احلٌِمٞم٦م وًمهللشمف ُمـ ؾمٗم٤محشٕ ،مٜملُ :مـ
زٟم٤م .صمؿ لوون أن وًمهلل اًمزٟم٤م ٓ ٜمج٥م ،صمؿ ُمع هذا اًميٜم٤مىمض هللقمقن أٟمف أٟمج٥م ،و ّ
ٙمذسمقن أٟمٗمًٝمؿ( ).
 )9وأظمػم ًا زقمؿ اعمجٚمز « أن ُم٤م ذيمل ذم اًمٙمي٥م اعمًٌقـم٦م ُمـ دٟم٤مءة ٟمً٥م قمٛمل وطمًٌف ،ويمقٟمف

( ) سمح٤مر إٟمقار ( .) 9/9
( )1إرسمٕملم (ص.)999:
( )9اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ (.)11/9
( )1اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ (.)13/9
( )9يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص.) 91:
( )9اًمٓملااػ ذم ُمٕملوم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقااػ (ص.)193 -191:
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ًٕمف هذا اعمخيٍمش( ).

( ) طمؼ اًمٞم٘ملم ًمٚمٛمجٚمز (ص.)193:
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الفسع الجاٌ٘ :التعكٗب عم ٜالطعَ يف ٌطب عىس:

هذا ٟمقع هظمل ُمـ آ ومؽماءات اًميل اومؽموه٤م قمغم حمٓمؿ دوًميل اعمجقؾمٞم٦م واًمّمٚمٞمٌٞم٦م ،ومٚمؿ جيهلل أشمٌ٤مع

ه٤مشملم اًمهلل ٤مٟميلم ـمل ٘م ً٤م ًمٚمٓمٕمـ ذم هذا اًمهلل ـ وآٟمي٘م٤مم ُمـ ىم٤مدشمف ممـ أظمْمع شمٚمؽ اًمهللول ًممؾم م
وىم٣م قمغم اًمقصمٜمٞم٦م ورومع ُمـ رأس ايٟمً٤من ًمٞمٕمٌهلل ا  وطمهلله و يً٤موى اًمٌنم أُم٤مم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض
سمٕمهلل أن يم٤من اًمٌنم ٜم٘مًٛمقن إمم قمٌ٤مد وُمٕمٌقد ـ وههل٦م وُملسمقسملم.
وؾمٜمٙميٗمل هٜم٤م سم٤مًمقىمقف ُمع سمٕمض هذه إىمقال واًميل شميْمٛمـ اًملد قمغم اًمٌ٘مٞم٦م:
 -1ؿقل افشرازي اصتؿؾ ظذ ظدة أمقر:
أوًٓ :اًمٓمٕمـ اعمٌ٤مذ سمٛمريؾ ذًمؽ اًمٕمٜمقان «سم٤مب سمٞم٤من دٟم٤مءة قمٛمل وىمٚم٦م طمٞم٤ماف وؾمقء ُمقًمهلله" ٙمِمػ
قمـ ُمهللى احل٘مهلل اًمذي أيمؾ ىمٚمقب ه١مٓء اًمٜم٤مس سمًٌ٥م أوه٤مم ايُم٤مُم٦م.
ثوكقوً :ىمقًمف« :ذيمل احلٜمٌكم ذم يمي٤مسمف هن٤م ٦م اًمٓمٚم٥م...ش ٓ ٟمهللري ُمـ هق هذا احلٜمٌكم؟! وًمٙمـ اعمٜمٝم٩م
هق اعمٜمٝم٩م يمام شم٘مهللم :اًميٕمٛمٞم٦م عمٜمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م اعملاضمٕم٦م؟!
ثوفثوً :ىمقًمف« :وذيمل أسمق قمٌٞمهلل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾم م ذم يمي٤مسمف اًمِمٝم٤مبش ٓ ،قضمهلل ٕيب قمٌٞمهلل يمي٤مب هبذا
آؾمؿ ،وًمٙمـ اعمٜمٝم٩م هق اعمٜمٝم٩م!
رابعوً :أورد روا ٦م قمـ اًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل واظميزهل٤م.
واًملوا ٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م يٌلم ومٞمٝم٤م قمٔمٛم٦م قمٛمل ،واظميزاهل٤م ٕمٙمس اًم٘مْمٞم٦م ،يمام ىم٤مم سمز ٤مدة مجؾ ًمٞمً٧م
ومٞمٝم٤م.
ورؾم٤مًم٦م قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص هذه اًميل أورده٤م اًمِمػمازي ضمدزء ُمدـ رؾمد٤مًم٦م أرؾمدٚمٝم٤م إمم قمٛمدل
ويم٤من قم٤مُمٚمف قمغم ُمٍم ،ويم٤من قمٛمل يمي٥م إًمٞمف رؾم٤مًم٦م حي٤مؾمٌف ومٞمٝم٤م قمدغم أُمقاًمدف ،يمدام أرؾمدؾ ُمريٚمٝمد٤م جلٛمٞمدع
قمامًمف عمح٤مؾمٌيٝمؿ ،وومٞمام كم ٟمص اًملؾم٤مًميلم يمام أورده٤م ص٤مطم٥م اًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل« :يمي٥م قمٛمل سمـ اخلٓمد٤مب
إمم قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص ،ويم٤من قم٤مُمٚمف قمغم ُمٍم:
ُمـ قمٌهلل ا قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب إمم قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص .ؾم م قمٚمٞمؽ .أُم٤م سمٕمهلل :وم٢مٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ
ومِم٧م ًمؽ وم٤مؿمٞم٦م ُمـ ظمٞمؾ وإسمؾ وهمٜمؿ وسم٘مل وقمٌٞمهلل .وقمٝمهللي سمؽ ىمٌؾ ذًمؽ أن ٓ ُم٤مل ًمؽ ،وم٤ميمي٥م إزم
ُمـ أ ـ أصؾ هذا اعم٤مل وٓ شمٙميٛمف.
ومٙمي٥م إًمٞمفُ :مـ قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص إمم قمٌهلل ا قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم .ؾم م قمٚمٞمؽ.
وم٢مين أمحهلل إًمٞمؽ ا اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ،أُم٤م سمٕمهلل:
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وم٢مٟمف أشم٤مين يمي٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم ذيمل ومٞمف ُم٤م ومِم٤م زم ،وأٟمف ٕملومٜمل ىمٌؾ ذًمؽ وٓ ُم٤مل زم .وإين أقمٚمؿ
أُمػم اعم١مُمٜملم أين سمٌٚمهلل اًمًٕمل سمف رظمٞمص ،وأين ُمـ احللوم٦م واًمزراقم٦م ُم٤م ٕم٤مجلف أهٚمف ،وًمٞمس ذم رزق أُمػم
اعم١مُمٜملم ؾمٕم٦م .وسم٤م ًمق رأ ٧م ظمٞم٤مٟميؽ طم ًٓ ُم٤م ظمٜميؽ ،وم٠مىمٍم أهي٤م اًملضمؾ ،وم٢من ًمٜم٤م أطمً٤مسم ً٤م هل ظمػم
ُمـ اًمٕمٛمؾ ًمؽ ،إن رضمٕمٜم٤م إًمٞمٝم٤م قمِمٜم٤م هب٤م .وًمٕمٛملي إن قمٜمهللك ُمـ ٓ ذم ُمٕمٞمِميف وٓ شمذم ًمف .وذيملت
أن قمٜمهللك ُمـ اعمٝم٤مضمل ـ إوًملم ُمـ هق ظمػم ُمٜمل ،وم٠مٟمك يم٤من ذًمؽ ول ٟمٗميح ىمٗمٚمؽ ،ول ٟمنميمؽ ذم
قمٛمٚمؽ.
ومٙمي٥م إًمٞمف قمٛمل :أُم٤م سمٕمهلل.
وم٢مين وا ! ُم٤م أٟم٤م ُمـ أؾم٤مـمػمك اًميل شمًٓمل ،وٟمً٘مؽ اًمٙمد م ذم همدػم ُملضمدع! وُمد٤م ٖمٜمدل قمٜمدؽ أن
شمزيمل ٟمٗمًؽ ،وىمهلل سمٕمري٧م إًمٞمؽ حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م ومِم٤مـمله ُم٤مًمؽ .وم٢مٟمٙمؿ أهي٤م اًملهط إُملاء ضمٚمًيؿ قمغم
قمٞمقن اعم٤مل صمؿ ل ٕمقزيمؿ قمذر دمٛمٕمقن ٕسمٜم٤ماٙمؿ ومتٝمهللون ٕٟمٗمًٙمؿ .أُم٤م دمٛمٕمقن اًمٕم٤مر وشمقرصمقن اًمٜمد٤مر
واًمً م.
ومٚمام ىمهللم قمٚمٞمف حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م صٜمع ًمف قمٛملو ـمٕم٤مُم ً٤م يمريػم ًا .وم٠مسمك حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م أن ٠ميمؾ ُمٜمف
ؿمٞمئ ً٤م.
وم٘م٤مل ًمف قمٛملو :أحتلُمقن ـمٕم٤مُمٜم٤م؟ وم٘م٤ملً :مق ىمهللُم٧م إزم ـمٕم٤مم اًمْمٞمػ أيمٚميف ،وًمٙمٜمؽ ىمهللُم٧م إزم
ـمٕم٤مُم ً٤م هق شم٘مهللُم٦م ذ .وا ٓ أذب قمٜمهللك اعم٤مء ،وم٤ميمي٥م زم يمؾ رء هق ًمؽ وٓ شمٙميٛمف .ومِم٤مـمله ُم٤مًمف
سم٠ممجٕمف ،طميك سم٘مٞم٧م ٟمٕم ه .وم٠مظمذ إطمهللامه٤م وشملك إظملى.
ومٖمْم٥م قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص ،وم٘م٤مل٤ :م حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م! ىمٌح ا زُم٤مٟم ً٤م قمٛملو سمـ اًمٕم٤مص ًمٕمٛمل سمـ
اخلٓم٤مب ومٞمف قم٤مُمؾ ،وا إين ٕقملف اخلٓم٤مب حيٛمؾ ومقق رأؾمف طمزُم٦م ُمـ احلٓم٥م وقمغم اسمٜمف ُمريٚمٝم٤م ،وُم٤م
ُمٜمٝمام إٓ ذم ٟمٛملة ٓ شمٌٚمغ رؾمٖمٞمف ،وا ُم٤م يم٤من اًمٕم٤مص سمـ وااؾ لى أن ٚمٌس اًمهلل ٌ٤مج ُمزور ًا
سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م.
ىم٤مل ًمف حمٛمهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م :اؾمٙم٧م! وا قمٛمل ظمػم ُمٜمؽ ،وأُم٤م أسمقك وأسمقه ومٗمل اًمٜم٤مر.
وا ًمقٓ اًمزُم٤من اًمذي ؾمٌ٘مؽ ومٞمف ًٕمٗمٞم٧م ُم٘ميٕمهلل ؿم٤مة نك همزره٤م و ًقءك سمٙم١مه٤م .وم٘م٤مل
قمٛملو :هل قمٜمهللك سم٠مُم٤مٟم٦م ا  .ومٚمؿ خيؼم هب٤م قمٛمل"( ).

( ) اًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل ( .) 9/
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وم٤مًملوا ٦م شمٌلم طمزم قمٛمل ُمع قمامًمف وُملاىمٌيف هلؿ ،وذًمؽ ُمـ دٓاؾ قمٔمٛميف وطملصف قمغم إُم٦م.
أُم٤م قمٛملو وم٢مٟمف ذيمل أٟمف يم٤من ذم طم٤مل همٜمك ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سمٞمٜمام يم٤من قمٛمل ذم طم٤مًم٦م وم٘مل ،وًمٙمـ ايؾم م
رومع قمٛمل طميك ضمٕمٚمف ظمٚمٞمٗم٦م ٠مُمله و ٠مُمل أُمري٤مًمف.
صمؿ إن قمٛمل ل شمٖمله اًمهللٟمٞم٤م ول يٚمٓمل هب٤م ،وًمق ومٕمؾ عم٤م اؾميٓم٤مع أن حي٤مؾم٥م قمامًمف ،وًمق ومٕمؾ ٕٟمٙملوا
قمٚمٞمف متيٕمف سم٤مًمهللٟمٞم٤م وحم٤مؾمٌيٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م.
وم٠مي ؿمٝم٤مدة أقمٔمؿ ُمـ هذه اًمِمٝم٤مدة اًمي٤مرخيٞم٦م هلذا اًمٕمٌ٘ملي اًمٕمٔمٞمؿ؟!
وًمٙمـ احل٘مهلل خييزل اًملوا ٦م ،وًمٞمس هذا صٜمٞمع ُمـ خي٤مف ا .
صمؿ اٟمٔمل إمم اجلٛمٚم٦م اًمزااهللة واًميل ًمٞمً٧م ذم اًمٜمص وىمهلل اؾميٌ٤مح إحل٤مىمٝم٤م هذا اعم١مًمػ ،مم٤م ١ميمهلل أٟمف
ًيٌٞمح ُمريؾ هذا اًمّمٜمٞمع ،وهذا ٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ ه شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة.
أُم٤م هٜم٤م وم٘مهلل زاد( :وُم٤م ُمِمٞم٤م إٓ ذم ُمية ،وُم٤م ُمِمٞم٤م ذم ُمٜمٗمٕم٦م ىمط .صمؿ ىم٤مل :ىمٌح ا ىمقُم ً٤م هؿ
ؾم٤مدات اًمٕملب وُمٚمقك اجل٤مهٚمٞم٦م وايؾم م شمًقد قمٌهللهؿ قمٚمٞمٝمؿ) وم٠م ـ إُم٤مٟم٦م ذم اًمٜم٘مؾ؟!
ويمٞمػ اؾميج٤مز هذه اًمز ٤مدة وهذا يمي٤مب( :اًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل) سملم أ هلل ٜم٤م! وًمٙمـ ا طمًٞم٥م ُمـ
جيؽمئ قمغم اًمٙمذب.
خومسوً :روا يف قمـ قمٞمقن إظمٌ٤مر ظمؼم ًا قمـ قمٛمل

ُمـ ـمل ؼ اسمـ ىميٞمٌ٦م ىم٤مل ومٞمف:

(قمٌهلل ا سمـ ُمًٚمؿ ُمـ رواهتؿ اعميٕمّمٌلم) وقمٌهلل ا هذا هق اسمـ ىميٞمٌ٦م ُم١مًمػ وُمّمٜمػ ُمِمٝمقر
وًمٞمس راو ً٤م ،وهق يمٖمػمه ُمـ اعم١مًمٗملم ٙمي٥م ُم٤م ؾمٛمع ؾمقاء يم٤من صحٞمح ً٤م أو وٕمٞمٗم ً٤م ،إذ هذا اًمٙمي٤مب
ُمـ يمي٥م إدب يم٤مًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل وإهم٤مين وٟمحقمه٤م ،ويمي٥م إدب واًميقار ل ٓ ٕميٛمهلل قمٚمٞمٝم٤م ذم إصمٌ٤مت
إظمٌ٤مر ،وإٟمام هل يمي٥م ؾمٛمل وشملو ح قمـ اًمٜمٗمس ،وآقميامد قمغم يمي٥م اًميقار ل ىمهلل ٟمي٩م قمٜمف قم٘م٤ماهلل
سم٤مـمٚم٦م ،وٟمحـ ٓ ٟمًيٌٞمح ٕٟمٗمًٜم٤م ذًمؽ اعمٜمٝم٩م وٓ ٟم٘مٌٚمف ُمـ همػمٟم٤م.
وم٢من اًمي٤مر ل ىمدهلل اُمديأل سم٤مٕظمٌد٤مر اًمٙم٤مذسمد٦م ول ٚمدؼ اًمٕمٜم٤م د٦م اًميدل ًم٘مٞميٝمد٤م إطم٤مد د٨م اًمٜمٌق د٦م ،وهلدذا
ومٙمي٥م اًميقار ل وإدب ُميٜم٤مىمْم٦م ممٚمقءة سم٤مٕظمٌ٤مر اعمٙمذوسم٦م واًمذي ٕميٛمهلل قمٚمٞمٝم٤م ٘مع ذم اعمٝم٤مًمؽ.
واسمـ ىميٞمٌ٦م ىمهلل روى هذا اخلؼم قمـ اسمـ اعمهللااٜمل ،واسمـ اعمهللااٜمل شمقذم قم٤مم (119هد) ،وًمٞمس هلذه
اًملوا ٦م إؾمٜم٤مد قمٜمهلل اسمـ ىميٞمٌ٦م إٓ هذا اًمٕمزو اعمٜم٘مٓمع اًمًٜمهلل ،ومٙمٞمػ ٟمِمٝمهلل قمغم قمٌ٘ملي ايؾم م سمٛمريؾ هذه
اًملوا ٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م؟!
صمؿ هؾ ٛمٙمـ ًمٕمٔمٞمؿ ُمريؾ قمٛمل أن ٘مقل ُمريؾ هذا اًم٘مقل قمغم اعمأل!!
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أرأ ٧م ًمق أن أطمهللٟم٤م يم٤من ذم ُمٙم٤مٟمف صمؿ أطمهللث أيم٤من ٘مقل ُمريؾ هذا اًم٘مقل ،سمؾ ٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ
آٟمئم٤مر صمؿ ٜمزل ًمٞمجهللد ووقءه ،دون هذا اًم٘مقل اًمً٤مىمط؟!
 )2أورد افؼطقػل خز ًا يصقر ؾقف تسؾسؾ كسى ظؿر ،ؾـؼقل:
أوًٓ :ىمقًمف« :وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م يمي٤مب ...قمـ يمي٤مب اعمٚمؾ واًمٜمحؾش ويمي٤مب اعمٚمؾ واًمٜمحؾ إذا أـمٚمؼ
وم٢مٟمف لاد سمف( :يمي٤مب اًمِمٝملؾمي٤مين) وهق يمي٤مب يحهللث قمـ د ٤مٟم٤مت اًمٕم٤مل وُمذاهٌٝم٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،ول
١مًمػ ًمٕملض اًمي٤مر ل ،وٓ قضمهلل ومٞمف هذا اخلؼم.
وهذا إؾمٚمقب ذم اًميٕمٛمٞم٦م هق إؾمٚمقب اًمذي يٌٕمف ه١مٓء اعم١مًمٗمقن وهؿ قردون اًملوا ٤مت
اعمٙمذوسم٦م طميك ٓ ًيٓمٞمع اًمِمخص ُمٕملوم٦م اعمّمهللر إن يم٤من هٜم٤مك ُمّمهللر ،إذ ًمق قملومف ٟٓمٙمِمٗم٧م
اعم١ماُملة.
ثوكقوً :اٟمٔمل إمم هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م اًميل ومٞمٝم٤م :اهت٤مم سم٤معمً٤مومح٦م ،وشمّمٜمٞمع هاو ؾ سم٘مٗمؾ ُمـ طمهلل هلل،
وحم٤موًم٦م ًمٗمؽ اًم٘مٗمؾ ،صمؿ شمٕمٚمٞمؼ ذم اًمِمجلة وارخت٤مء ًمٚمحؿ ،صمؿ ؾم٘مقط اًمناو ؾ صمؿ اًم٘مٞم٤مم ُمٕمٝم٤م ُمهللة
دون قمٚمؿ ُمقٓه٤م ،صمؿ احلٛمؾ ه ًا صمؿ ٟمٛمق اعمقًمقد ،صمؿ وصمقب اعمقًمقد قمغم إم ..إًمل شمٚمؽ اًميٛمريٞمٚمٞم٦م.
وهٜم٤م أقم٤مضمٞم٥م ذم هذه اًم٘مّم٦م اعمٗمؽماة.
ومٗمٞمٝم٤م :اهت٤مم ُمقمم إ َُم٦م هل٤م سم٤معمً٤مومح٦م وصٜم٤مقم٦م هاو ؾ ُمـ طمهلل هلل هل٤م!
ومٝمؾ ؾمٛمٕميؿ أن هٜم٤مك هاو ؾ ُمـ طمهلل هلل؟!
ويمٞمػ شمّمٜمع إذا أرادت ىمْم٤مء طم٤مضميٝم٤م؟!
صمؿ إذا يم٤من ؾمٞمهلله٤م ىمهلل سمٚمغ سمف احلدلص هدذا اعمٌٚمدغ ومٙمٞمدػ شمٖمٞمد٥م ُمٕمٚم٘مد٦م ذم ؿمدجلة طميدك ْمدٕمػ
ضمًٛمٝم٤م وذًمؽ ٓ ٘مؾ قمـ ؿمٝمل أو ٟمحقه ،أوم

ٗمي٘مهلله٤م ـمقال شمٚمؽ اعمدهللة اًمٓمق ٚمد٦م وهدق احلدل ص قمدغم

ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اعمً٤مومح٦م؟!
صمؿ ٘مٞمؿ ُمٕمٝم٤م اعمً٤مومح سمٕمهلل ذًمؽ ُمهللة وُمقٓه٤م ٓ ٕمٚمؿ!!
صمؿ حتٛمؾ وُمقٓه٤م ٓ ٕمٚمؿ!
متريٞمٚمٞم٦م قمجٞمٌ٦م صٜمٕمٝم٤م ُمـ ٓ خي٤مف ا .
صمؿ ُمـ هذه اعملأة اًميل رصهللهت٤م قمٞمقن اًملىمٌ٤مء ذم هذه اعملاطمؾ اًمهللىمٞم٘م٦م ،وشم٤مسمٕم٧م ؾمٞمهلله٤م وهق
ّمٜمع هل٤م هاو ؾ ،وُملاودة ٟمٗمٞمؾ ضمهلل قمٛمل هل٤م قمغم اًمٗم٤مطمِم٦م ،صمؿ شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ذم اًمِمجلة صمؿ وٕمػ
ضمًٛمٝم٤م ...يم ؾ هذه اعملاىمٌ٦م اًمهللىمٞم٘م٦م هلذه اعملأة ٕهنؿ ٕمٚمٛمقن أهن٤م ؾميٚمهلل قمٛمل حمٓمؿ دول اًمقصمٜمٞم٦م ُمـ
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جمقس وصٚمٞمٌٞم٦م..
هذا اعمقًمقد اعمٌ٤مرك اًمذي ِمٝمهلل ًمف اًمي٤مر ل و ٕمؽمف سمف اًمٕم٤مل ..هٙمذا ل هللون إ ذاءه وُم٤م ١مذون
إٓ أٟمٗمًٝمؿ وُم٤م ِمٕملون.
واًمي٤مر ل اعمٕمٓمل سمجٝم٤مد هذا اًمٕمٌ٘ملي اًمٗمذ اًمذي وميح اًمٌٚمهللان ورومع ومٞمٝم٤م را ٦م ايؾم م يً٤مءل:
ُم٤م هق اًمٌهلل ؾ ًمألُم٦م إذا ؾم٘مط هذا اًملُمز اًمٕمٔمٞمؿ سمٕمهلل رؾمقًمف ^ وأصح٤مسمف؟!
هؾ هٜم٤مك وميقطم٤مت ًمألُم٦م حت٘م٘م٧م قمغم أ هللي همػمهؿ طميك ٟمً٘مط هذا وأصح٤مسمف وٟمًيٌهللًمف سمف؟!
إن اعميآُمل ـ ٓ ل هللون إٓ إؾم٘م٤مط ه١مٓء إومذاذ صمؿ ُم٤مذا؟!
ه٤م هق اًمٕم٤مل ايؾم ُمل ُمـ إٟمهللوٟمٞمًٞم٤م ذىم ً٤م إمم سم د اعمٖملب هملسم ً٤م ،إٟمام هق طمًٜم٦م ُمـ طمًٜم٤مت
ه١مٓء اًمٕمٔم٤مم.
إذا أؾم٘مٓمٜم٤مهؿ وأؾم٘مٓمٜم٤م مجٞمع اًمٕم٤مل ايؾم ُمل اًمذي إٟمام وميح سم٘مٞم٤مدهتؿ وىمٞم٤مدة أشمٌ٤مقمٝمؿ وم٠م ـ اًمٌ د
ايؾم ُمٞم٦م اًميل ٟمًيٌهللهل٤م هب٤م؟!
ُم٤م أىمٌح اجلٝمؾ وُم٤م أؿمهلل اعمٙمل اًمذي هللسمله أقمهللاء إُم٦م ومٞمٜمخهللع سمف ىمقم ُم١مُمٜمقن و ّمهللىمقٟمف دون
قمٜم٤مء اًميٗمٙمػم!!
 )3افروايي افتل أوردهو ادجؾز كؼالً ظـ ـتوب ظؼد افدرر:
هذه اًملوا ٦م اؿميٛمٚم٧م قمغم ُمْمٛمقن اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ًمٙمٜمٝم٤م ظمٚم٧م ُمـ اًم٘مٗمؾ احلهلل هللي قمغم هاو ؾ
اجل٤مر ٦م ،وىمهلل ظم٤مًمٗم٧م اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م ذم سمٕمض ُملاطمٚمٝم٤م.
وؾقام يع كؼػ معفو وؿػوت:
أوًٓ :ىمقل اعمجٚمز« :وضمهللت ذم يمي٤مب (قم٘مهلل اًمهللرر) ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤مش ىمقل سم قمٚمؿ؛ وم٢من
يمي٤مب( :قم٘مهلل اًمهللرر) ٓ ٕملف ُم١مًمٗمف سمِمٝم٤مدة ص٤مطم٥م طم٤مؿمٞم٦م اًمٌح٤مر ،طمٞم٨م ىم٤مل« :وهق يمي٤مب قم٘مهلل
اًمهللور ذم شم٤مر ل ووم٤مة قمٛملش و ًٛمك احلهلل ٘م٦م اًمٜم٤مضة ،جمفقل ادمفػ ،رشم٥م قمغم أرسمٕم٦م ومّمقل وظم٤ممت٦م،
واطميٛمؾ ؿمٞمخٜم٤م اًمٓمٝملاين( ) ذم اًمذر ٕم٦م ( )113/ 9يمقن اًمٙمي٤مب ًمٚمِمٞمل طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم،

( ) هق ههم٤م سمزرك حمًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمهلل رو٤م اًمٓمٝملاين ،وًمهلل ؾمدٜم٦م ( 139هدد) ،أضمٞمدز سم٤مٓضميٝمد٤مد ىمٌدؾ ؾمدـ إرسمٕمدلم،
و ٕميؼم ؿمدٞمل حمدهللصمل اًمِمدٞمٕم٦م قمدغم ايـمد ق ،وصدهللر قمٜمدف أيمريدل ُمدـ أًمٗمدل إضمد٤مزة ذم روا د٦م احلدهلل ٨م ،قمد٤مل سمدؽماضمؿ
اعمّمٜمٗملمُ ،مع يمريػم ُمـ اًميح٘مٞمؼ واًميحليُ ،مـ يميٌف :اًمذر ٕم٦م إمم شمّمد٤مٟمٞمػ اًمِمدٞمٕم٦م ،وٟم٘مٌد٤مء اًمٌنمد ذم اًم٘مدلن اًملاسمدع
قمنم ،وشمقذم ؾمٜم٦م ( 913هد) ،اٟمٔملُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( ،)919/1إقم م (.)113/9
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وهٜم٤مك يمي٤مب سم٤مؾمؿ ُم٘ميؾ قمٛمل ًمٕمكم سمـ ُمٔم٤مهل احلكم ،وٓطمظ ُم٤م ضم٤مء ذم ُمًيهللريم٤مشمٜم٤م ذم هظمل اًمٙمي٤مبش.
وم٤مًمٙمي٤مب جمفقل ادمفػ ل ٙمي٥م قمٚمٞمف اؾمؿ اعم١مًمػ ،ومٙمٞمػ أصٌح ُمـ أصح٤مسمف؟!
إٓ إذا ىم٤مل :يمؾ ُمـ ٓمٕمـ ذم ه١مٓء إظمٞم٤مر ومٝمق ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وًمق يم٤من ُم١مًمٗمف همػم ُمًٚمؿ؟!
ثوكقوً :افتـوؿض افذي يؽشػ ـذب افروايي:
ذم اًملوا ٦م إومم« :صٝم٤مك أُم٦م ًمٕمٌهلل اعمٓمٚم٥م اٟمي٘مٚم٧م إمم هِم٤مم سمـ اعمٖمػمة..ش.
وذم اًمري٤مٟمٞم٦م« :يم٤مٟم٧م صٝم٤مك ضم٤مر ٦م ًمٕمٌهلل اعمٓمٚم٥مٟ ..مٔمل إًمٞمٝم٤م ٟمٗمٞمؾ ومٝمقاه٤مش.
وذم إومم« :ومٞمٝم٤م هاو ؾ وىمٗمؾ ُمـ طمهلل هللش.
وذم اًمري٤مٟمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمل ذًمؽ.
وذم إومم :أن اخلٓم٤مب ٟمٔمل إًمٞمٝم٤م ومً٤مومحٝم٤م ومقًمهللت قمٛمل.
وذم اًمري٤مٟمٞم٦م « :ومٚمام سمٚمٖم٧م طمٜميٛم٦م ٟمٔمل إًمٞمٝم٤م ومامل إًمٞمٝم٤م وظمٓمٌٝم٤م ُمـ ه٤مؿمؿ وميزوضمٝم٤م وم٠موًمهلله٤م
قمٛمل..ش.
وهٙمذا اًمٙمذب ٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم ً٤م.
هذه اًملوا ٦م خت٤مًمػ اًملوا يلم اًمً٤مسم٘ميلم ،وميجٕمؾ صٝم٤مك أُم٦م هل٤مؿمؿ سمـ قمٌهلل ُمٜم٤مف ،وشمذيمل أن
اًمذي وىمع قمٚمٞمٝم٤م قمٌهلل اًمٕمزى سمـ ر ٤مح ضمهلل ٟمٗمٞمؾ ....وهٙمذا اًمٙمذب ٓ ٘مل ًمف ىملار.
صمؿ ىمقًمف« :وٟم٘مؾ ص٤مطم٥م اًمٓملااؼ قمـ هِم٤مم سمـ حمٛمهلل اًمٙمٚمٌل ُ-مـ قمٚمامء اجلٛمٝمقر-ش .وهِم٤مم
هذا ًمٞمس أه ً أن ُ لوى قمٜمف وهق ُمؽموك سمؾ ًمٞمس ؾمٜمٞم ً٤م.
وىمقًمفُ« :مـ قمٚمامء اجلٛمٝمقرش أي :أهؾ اًمًٜم٦م ،وهذا همػم صحٞمح؛ ىم٤مل اًمذهٌل( :هِم٤مم سمـ حمٛمهلل
سمـ اًمً٤ما٥م اًمٙمٚمٌل ،أسمق اعمٜمذر إظمٌ٤مري اًمٜمً٤مسم٦م اًمٕم ُم٦م .روى قمـ أسمٞمف أيب اًمٜمي اًمٙمٚمٌل اعمٗمن،
وقمـ جم٤مههلل ،وطمهللث قمٜمف مج٤مقم٦م .ىم٤مل أمحهلل سمـ طمٜمٌؾ :إٟمام يم٤من ص٤مطم٥م ؾمٛمل وٟمً٥مُ ،م٤م فمٜمٜم٧م أن
أطمهلل ًا حيهللث قمٜمف .وىم٤مل اًمهللارىمٓمٜمل وهمػمه :مسوك .وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمل :راؾيض ،فقس بثؼي)( ).
وىمدد٤مل اًمددذهٌل أ ْم د ً٤م( :اسمددـ اًمٙمٚمٌددل اًمٕم ُمدد٦م إظمٌدد٤مري اًمٜمًدد٤مسم٦م إوطمددهلل أسمددق اعمٜمددذر هِمدد٤مم سمددـ
إظمٌ٤مري اًمٌ٤مهل حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م سمـ سمنم اًمٙمٚمٌل اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل أحد ادسوـغ ـلبقف)( ).

( ) اعمٞمزان (.)13/9
( )1ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء (.) 11/ 1

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

416

وىم٤مل ذم ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم( :اسمـ اًمٙمٚمٌل :أسمق اعمٜمذر هِم٤مم سمـ أيب اًمٜمي حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م سمـ سمنم
سمـ قمٛملو اًمٜمً٤مسم٦م اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل اعمٕملوف سم٤مسمـ اًمٙمٚمٌل اعميقرم ؾمٜم٦م ( )111صٜمػ ُمـ اًمٙمي٥م.....
ـتوب مثوفى ربقعي .ـتوب ادثوفى اغر .ـتوب ادثوفى ـبر)( ).
صمؿ ىمقًمف( :قمـ يمي٤مب اعمري٤مًم٥م) ول ذيمل اؾمؿ ُم١مًمٗمف؛ ٕن هٜم٤مك يميٌ ً٤م قمهللة هبذا آؾمؿ – اعمري٤مًم٥م -
وُمٜمٝم٤م يمي٥م هذا اًمِمٞمٕمل وذًمؽ ًمٚميٕمٛمٞم٦م طميك ٓ هللرى ُم٤م هق اعملاد هبذا آؾمؿ ُمـ سملم شمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت
يمام ؾمٞم٠ميت ذيمل قمنمة ُمٜمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم وأيمريله٤م عمّمٜمٗملم ؿمٞمٕم٦م.
وهذا إؾمٚمقب ُمٜمٝم٩م هل١مٓء اعم١مًمٗملم اًمذ ـ ٜم٘مٚمقن آومؽماء أو يٕمٛمهللوٟمف ،وا طمًٞمٌٝمؿ.
 )1وأظمػم ًا اؾميٛمع إمم اعمجٚمز وهق ٘مقل « :إن ُم٤م ذيمل ذم اًمٙمي٥م اعمًٌقـم٦م ُمـ دٟم٤مءة ٟمً٥م قمٛمل
وطمًٌف ،ويمقٟمف وًمهلل اًمزٟم٤م وم

ًٕمف هذا اعمخيٍمش.

قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب أسمق( :طمٗمّم٦م) أم اعم١مُمٜملم زوج رؾمقل ا  ختٞمؾ ٤م أظمل اعمًٚمؿ هذا اًمٓمٕمـ
يمٞمػ ٜمّم٥م قمغم رؾمقل ا  إذ يمٞمػ ٛمٙمـ أن ؽمك اًمٜمٌل  مجٞمع اًمٌٞمقت اعم١مُمٜم٦م اًمنم ٗم٦م
و يزوج ُمـ سمٞم٧م هذا طم٤مًمف يمام شمزقمؿ هذه اعمّم٤مدر اًميل هذت رؾمقل ا .
ومٚمق قملض هذا اًمزواج قمغم أطمهلل ه١مٓء اًمذ ـ ٟم٘مٚمقا هذا آومؽماء أيم٤مٟمقا لوقن سمذًمؽ اًمزواج؟!
ومٙمٞمػ إذ ًا ّمهللىمقن أن هذه إهة اًميل روٞمٝم٤م رؾمقل ا  عمّم٤مهلشمف هل هبذه اًمهللٟم٤مءة؟!
أٓ ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ؟!

( ) ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم ( )1 1/
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالطعَ يف إمياٌْ:
الفسع األٔه :عــــسض السٔاٖــــــات:

) روى ىمٞمس سمـ ه ل أن اسمـ ود ٟم٤مدى قمٛمل سم٤مؾمٛمف٤ « :م قمٛمل! ومح٤مد قمٜمف وٓذ سم٠مصح٤مسمف ،طميك

شمًٌؿ رؾمقل ا  مم٤م داظمٚمف ُمـ اًملقم٥م.
وىمهلل ىم٤مل  -أي :قمٛمل ٕ -صح٤مسمف إرسمٕم٦م أصح٤مب اًمٙمي٤مب اًمذ ـ شمٕم٤مههللوا قمٚمٞمف اًملأي :أرى
وا أن ٟمهللومع حمٛمهلل ًا سملُميف وٟمًٚمؿ.
ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) :إهنؿ ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل طملم ضم٤مء اًمٕمهللو ُمـ ومقىمٜم٤م وُمـ حت٧م أرضمٚمٜم٤م ،يمام
ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [إطمزاب.] 1- 1:
وم٘م٤مل ص٤مطمٌف  -أي :أسمق سمٙمل  ،ٓ :-وًمٙمـ ٟميخذ صٜم ًام قمٔمٞم ًام ٟمٕمٌهلله؛ ٕٟم٤م ٓ ٟم٠مُمـ أن ٔمٗمل اسمـ أيب
يمٌِم٦م ومٞمٙمقن ه يمٜم٤م وًمٙمـ ٙمقن ذظمل ًا ،وم٢من فمٗملت ىمل ش أفمٝملٟم٤م قمٌ٤مدة هذا اًمّمٜمؿ وأقمٚمٛمٜم٤مهؿ أٟمٜم٤م
ل ٟمٗم٤مرق د ٜمٜم٤م ،وإن رضمٕم٧م دوًم٦م اسمـ أيب يمٌِم٦م يمٜم٤م ُم٘مٞمٛملم قمغم قمٌ٤مدة اًمّمٜمؿ ه ًا.
وم٠مظمؼم هب٤م ضمؼماٞمؾ (ع) رؾمقل ا  ومخؼمين سمذًمؽ رؾمقل ا  سمٕمهلل ىميؾ قمٛملو سمـ ود،
ومهللقم٤ممه٤م – ٘مّمهلل :أسم٤م سمٙمل وقمٛمل  -وم٘م٤مل :يمؿ صٜم ًام قمٌهللمت٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؟ وم٘م٤مٓ٤ :م حمٛمهلل! ٓ شمٕمػمٟم٤م سمام ذم
اجل٤مهٚمٞم٦م .وم٘م٤مل :يمؿ صٜم ًام شمٕمٌهللان اًمٞمقم؟ وم٘م٤مٓ :واًمذي سمٕمريؽ سم٤محلؼ ٟمٌٞم ً٤م! ُم٤م ٟمٕمٌهلل إٓ ا ُمٜمذ أفمٝملٟم٤م
ًمؽ ُمـ د ٜمؽ ُم٤م أفمٝملٟم٤م.
وم٘م٤مل٤ :م قمكم! ظمذ هذا اًمًٞمػ صمؿ اٟمٓمٚمؼ إمم ُمقوع يمذا ويمذا وم٤مؾميخلج اًمّمٜمؿ اًمذي ٕمٌهللاٟمف
وم٠مت سمف ،وم٢من طم٤مل سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف أطمهلل وم٤مضب قمٜم٘مف.
ؾوكؽبو ظذ رشقل ار يؼبالكف ،ثؿ ؿوٓ :اشسكو يسسك ار.
وم٘مٚم٧م :أٟم٤م و٤مُمـ هلام ُمـ ا ورؾمقًمف أن ٓ ٕمٌهللا إٓ ا وٓ نميم٤م سمف ؿمٞمئ ً٤م ،ومٕم٤مههللا رؾمقل ا
قمغم ذًمؽ .واٟمٓمٚم٘م٧م طميك اؾميخلضم٧م اًمّمٜمؿ ُمـ ُمقوٕمف صمؿ اٟمٍموم٧م إمم رؾمقل ا  ،ومقا ًم٘مهلل شمٌلم
ذًمؽ ذم وضمقهٝمامش( ).
 )1روى ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل قمـ أسمٞمف قمـ ضم٤مسمل سمـ قمٌهلل ا  ،ىم٤مل« :عمد٤م همًدؾ قمٛمدل ويمٗمدـ دظمدؾ قمدكم

( ) يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (صُ ،)113 :مهلل ٜم٦م اعمٕمد٤مضمز ( ،)11/1اعمحييد (ص ،) 19:اًمٌحد٤مر ( ،)919/91جمٛمدع
اًمٜمقر ـ (ص.)113 :
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 ،وم٘م٤ملُ :م٤م قمغم إرض أطمهلل أطم٥م إزم أن أًم٘مك ا سمّمحٞمٗميف ُمـ هذا اعمًجك سملم أفمٝمليمؿش( ).
صمؿ ىم٤مل( :قمغم أن ىمقًمف( :وددت أن أًم٘مك ا سمّمحٞمٗم٦م هذا اعمًجك) أو (ُم٤م قمغم إرض أطمهلل
أطم٥م إزم ُمـ أن أًم٘مك ا سمّمحٞمٗميف ُمـ هذا اعمًجك) ٓ جيقز أن ٙمقن حمٛمقًٓ قمغم فم٤مهلهٕ ،ن
اًمّمحٞمٗم٦م إٟمام ِم٤مر هب٤م إمم صحٞمٗم٦م إقمامل ،وأقمامل ز هلل ٓ جيقز أن ٙمقن سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٕمٛملو ،ومتٜمل ذًمؽ
مم٤م ٓ ّمح قمغم ُمريٚمف

 ،وم سمهلل ُمـ أن ٘م٤مل :إٟمف أراد سمٛمريؾ صحٞمٗميف ،وسمٜمٔمػم أقمامًمف ،وإذا ضم٤مز أن

ْمٛملوا ؿمٞمئ ً٤م ذم س ح اًمٚمٗمظ ضم٤مز خلّمقُمٝمؿ أن ْمٛملوا ظم ومف ،وجيٕمٚمقا سمهللًٓ ُمـ إوامر اعمريؾ
اخل ف ،وإذا شمٙم٤موم٠مت اًمهللقمق ٤من ل ٙمـ ذم فم٤مهل اخلؼم طمج٦م هلؿ ،قمغم أن ذم ُمي٘مهللُمل أصح٤مسمٜم٤م ُمـ
ىم٤مل :إٟمام متٜمك أن ٚم٘مك ا سمّمحٞمٗميف ًمٞمخ٤مصٛمف سمام ومٞمٝم٤م ،وحي٤ميمٛمف سمام شمْمٛمٜميف ،وىم٤مًمقا أ ْم ً٤م ذم ذًمؽ
وضمٝم ً٤م همػم هذا ُمٕملووم ً٤م ،ويمؾ ذًمؽ ً٘مط شمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤مخلؼم)( ).
واعمي٠مظملون ـمقروا هذا اخلؼم إمم اهت٤مم قمٛمل ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًميقاـمئ سمحلُم٤من هل سمٞم٧م
اًمٜمٌقة ُمـ اخل وم٦م.
ىم٤مل اعمجٚمز( :وًمق صمٌ٧م ًمٙم٤من اعمٕمٜمك ومٞمف ُمٕملووم ً٤م ،وذًمؽ أن قمٛمل واـم٠م أسم٤م سمٙمل واعمٖمػمة وؾم٤معم ً٤م
ُمقمم أيب طمذ ٗم٦م وأسم٤م قمٌٞمهللة قمغم يمي٥م صحٞمٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ يٕم٤مىمهللون ومٞمٝم٤م قمغم أٟمف إذا ُم٤مت رؾمقل ا  ل
قرصمقا أطمهلل ًا ُمـ أهؾ سمٞميف ول قًمقهؿ ُم٘م٤مُمف ُمـ سمٕمهلله ويم٤مٟم٧م اًمّمحٞمٗم٦م ًمٕمٛمل إذا يم٤من قمامد اًم٘مقم،
وم٤مًمّمحٞمٗم٦م اًميل ود أُمػم اعم١مُمٜملم

ورضم٤م أن ٚم٘مك ا  هب٤م هل هذه اًمّمحٞمٗم٦م ًمٞمخ٤مصٛمف هب٤م

وحيي٩م قمٚمٞمف سمٛمْمٛمقهن٤م)( ).
 )9وٟمً٥م اًمِمٞمل اًمؼمد ذم (ُمِم٤مرق إٟمقار) إمم حمٛمهلل سمـ ُمًٚمؿ أٟمف ىم٤مل :يمٜم٧م قمٜمهلل أيب ضمٕمٗمل
 ،إذ وىمع قمٚمٞمف ورؿم٤مٟم٤من ،صمؿ ههللٓ وملد قمٚمٞمٝمام ومٓم٤مرا ،وم٘مٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! ُم٤م هذا؟ وم٘م٤مل« :ـم٤مال
فمـ ذم زوضميف ؾمقء ًا ومحٚمٗم٧م ًمف ،وم٘م٤مل ٓ :أرى إٓ سمٛمقٓي حمٛمهلل سمـ قمكم

 ،ومج٤مء ومحٚمٗم٧م ًمف

سم٤مًمقٓ ٦م أهن٤م ل ختٜمف ومّمهللىمٝم٤م ،وُم٤م ُمـ أطمهلل حيٚمػ سم٤مًمقٓ ٦م إٓ صهللق إٓ ايٟمً٤من؛ وم٢مٟمف طم ف

( ) اًمِم٤مذم ذم ايُم٤مُم٦م (.)39/9
( )1اًمِم٤مذم (.) 1/9
( )9سمح٤مر إٟمقار (.)139/ 1
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ُمٝملمش( ).
 )1وقمزا احل٤مومظ اًمؼمد ذم ُمِم٤مرق إٟمقار يمذًمؽ إمم حمٛمهلل سمـ ُمًٚمؿ أٟمف ىمد٤مل :ظملضمد٧م ُمدع أيب
ضمٕمٗمل

 ،وم٢مذا ٟمحـ سم٘م٤مع جمهللب يقىمهلل طمل ًا ،وهٜم٤مك قمّم٤مومػم وميٓم٤م لن ودرن طمقل سمٖمٚميدف ومزضملهد٤م،

وىمدد٤مل ،ٓ« :وٓ يملاُمدد٦مش ،ىمدد٤مل :صمددؿ صدد٤مر إمم ُم٘مّمددهلله ،ومٚمددام رضمٕمٜمدد٤م ُمددـ اًمٖمددهلل وقم دهللٟم٤م إمم اًم٘مدد٤مع ،ومدد٢مذا
اًمٕمّم٤مومػم ىمهلل ـم٤مرت ودارت طمقل سمٖمٚميف وروملوم٧م ،ومًٛمٕميف ٘مدقل« :اذيب وأرويش ،ومٜمٔمدلت ومد٢مذا ذم
اًم٘م٤مع وحْم٤مح ُمـ اعم٤مء ،وم٘مٚم٧م٤ :م ؾمٞمهللي! سم٤مُٕمس ُمٜمٕميٝمد٤م واًمٞمدقم ؾمد٘مٞميٝم٤م ،وم٘مد٤مل« :أقمٚمدؿ أن اًمٞمدقم
ظم٤مًمٓمٝمدد٤م اًم٘مٜم د٤مسمل ومًدد٘مٞميٝم٤م ،وًمددقٓ اًم٘مٜم د٤مسمل عمدد٤م ؾمدد٘مٞميٝم٤مش .وم٘مٚمدد٧م :دد٤م ؾمددٞمهللي! وُمدد٤م اًمٗمددلق سمددلم اًم٘مٜم د٤مسمل
واًمٕمّم٤مومػم؟ وم٘م٤مل« :وحيؽ! أُم٤م اًمٕمّم٤مومػم وم٢مهنؿ ُمقازم زومل ٕهنؿ ُمٜمف ،وأُم٤م اًم٘مٜم٤مسمل وم٢مهنؿ ُمدـ ُمقاًمٞمٜمد٤م -
أهددؾ اًمٌٞمدد٧م ،-وإهنددؿ ٘مقًمددقن ذم صددٗمػمهؿ :سمددقريميؿ أهددؾ اًمٌٞمدد٧م ،وسمقريمدد٧م ؿمددٞمٕميٙمؿ ،وًمٕمددـ ا
أقمهللاءيمؿ...ش اخلؼم( ).
واًمٓمٕمـ ذم إ امٟمف وإ امن إظمقاٟمف ضمٜمهلل ايؾم م ووم٤محتل اًمٕم٤مل يمريػم ،وٓ ٟمًيٓمٞمع مجٕمف ذم هذا
اعمٙم٤من ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٙميٗمل سمٜمامذج ُمـ اًملوا ٤مت اًميل ًمٞمً٧م ـمٕمٜم ً٤م ذم إ امٟمف ومحً٥م سمؾ هل ـمٕمـ ذم اخل٤مًمؼ
 اًمذي ُمٙمٜمف وإظمقاٟمف ًمٞم٘مقُمقا هبهللم اًمهلل ـ طمً٥م ُمٕمي٘مهلل اًمِمٞمٕم٦م.

( ) ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (صُ ،) 99 :مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ (.)13 /1
(ُ )1مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (صُ ،) 91 :مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ (.) 11/ 9
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الفسع الجاٌ٘ :التعكٗب عم ٜالطعَ يف إمياٌْ:
افروايي إوػ :وؾقفو ظدة أمقر:

إمر إول :دظقى أن ظؿر بـ اخلطوب حود ظـ ظؿرو بـ ظبد ود.
 )1ؾـؼقل :دم ـتوب مـ ـتى افتقاريخ اإلشالمقي أن ظؿرو بـ ود دقم٤م قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب
سم٤مؾمٛمف؟!
إن هذه اًمهللقمقى ٓ شمقضمهلل ذم مجٞمع دووا ـ ايؾم م ومٙمٞمػ ضم٤مءت إذ ًا إمم ه١مٓء اعمّمٜمٗملم؟!
وإن هذه اًمهللقمقى هلل ُمـ أسمٓمؾ اًمهللقم٤موى اًميل ٓ ٘مٌٚمٝم٤م رضمؾ قم٤مىمؾ و ٕملف ُمـ هق قمٛمل سمـ
اخلٓم٤مب.
ومٕمٛمل سمـ اخلٓم٤مب اًمذي يم٤من اًمٌٓمؾ اعمِمٝمقر ذم ىمل ش ىمٌؾ ايؾم م صمؿ ل زده ايؾم م إٓ ىمقة
يٝمؿ ذم ؿمج٤مقميف ،وًمٕمٛمل ا ! إن هذا عمـ اًمًخ٤موم٤مت اًميل ٓ شملوج إٓ قمغم اجلٝمٚم٦م واًمًذج ُمـ
اًمٜم٤مس.
واًمذي اومؽمى هذه اًمهللقمقى ل هلل أن ٜمي٘مص ُمـ هذا اًمٌٓمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي طمٓمؿ أقمٔمؿ اًمهللول ذم
قمٍمه واؿميٝمل ذم إُم٦م سمِمج٤مقميف وقمهللًمف واًمقاىمع واًمي٤مر ل مه٤م أقمٔمؿ ؿم٤مههلل.
ؾفذا ظع

يشفد فؾػوروق بوفشجوظي.

ومٕمـ قمٌهلل ا سمـ اًمٕمٌ٤مس ىم٤مل« :ىم٤مل زم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مُ :م٤م قمٚمٛم٧م أن أطمهللً ا ُمـ اعمٝم٤مضمل ـ
ه٤مضمل إٓ خميٗمٞمً٤م إٓ قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب وم٢مٟمف عم٤م هؿ سم٤مهلجلة شم٘مٚمهلل ؾمٞمٗمف وشمٜمٙم٥م ىمقؾمف واٟمي٣م ذم هلله
أؾمٝم ًام واظميٍم قمٜمزشمف وُم٣م ىمٌؾ اًمٙمٕمٌ٦م واعمأل ُمـ ىمل ش سمٗمٜم٤ماٝم٤م ،ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ؾمٌٕم ً٤م ُميٛمٙمٜم ً٤م صمؿ أشمك
اعم٘م٤مم ومّمغم ُميٛمٙمٜم ً٤م ،صمؿ وىمػ قمغم احلٚمؼ واطمهللة واطمهللة ،وم٘م٤مل هلؿ :ؿم٤مه٧م اًمقضمقه ٓ لهمؿ ا إٓ
هذه اعمٕم٤مـمسُ ،مـ أراد أن شمريٙمٚمف أُمف أو قشمؿ وًمهلله أو لُمؾ زوضمف ومٚمٞمٚم٘مٜمل وراء هذا اًمقادي .ىم٤مل
قمكم :ومام شمٌٕمف أطمهلل إٓ ىمقم ُمـ اعمًيْمٕمٗملم قمٚمٛمٝمؿ وأرؿمهللهؿ وُم٣م ًمقضمٝمف"( ).
واًم ي٤مر ل ِمٝمهلل يمذًمؽ هلذا اًمٌٓمؾ سم٠مٟمف يم٤من ُمـ أؿمجع رضم٤مل ىمل ش.
ىم٤مل اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر« :ويم٤من قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب

ُمـ أذاف ىمل ش وإًمٞمف يم٤مٟم٧م اًمًٗم٤مرة ذم

اجل٤مهٚمٞم٦م ،وذًمؽ أن ىمل ِم ً٤م يم٤مٟم٧م إذا وىمٕم٧م سمٞمٜمٝمؿ طملب وسملم همػمهؿ سمٕمريقا ؾمٗمػم ًا .وإن ٟم٤موملهؿ ُمٜم٤مومل
( ) شم٤مر ل دُمِمؼ (.)9 /11

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

411

أو وم٤مظملهؿ ُمٗم٤مظمل روقا سمف سمٕمريقه ُمٜم٤مومل ًا وُمٗم٤مظمل ًاش( ).
افثضضضضضضوين :ؿقفضضضضضضف« :روى ؿضضضضضضقس بضضضضضضـ هضضضضضضالل :أن ابضضضضضضـ ود كضضضضضضودى ظؿضضضضضضر بوشضضضضضضؿف:
يو ظؿر! ؾحود ظـف وٓذ سم٠مصح٤مسمف ،طميك شمًٌؿ رؾمقل ا مم٤م داظمٚمف ُمـ اًملقم٥م...ش.
ومٜم٘مقل :قمٛمل اًمذي أؾمٚمؿ قم ٟمٞم٦م وه٤مضمل قم ٟمٞم٦م وشملك أروف وقمِمػمشمف إمم سمٚمهلل ًمٞمً٧م سمٚمهلله ،وىمهلل
حتٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ هجل إوـم٤من وقمهللاوة إىملسم٤مء واخل ف ٘مقلٟ( :مهللومع حمٛمهلل ًا وٟمًٚمؿ)؟!
عم٤مذا ه٤مضمل قمـ أروف؟! وشملك أهٚمف وقمِمػمشمف؟!
إن هذا اًم٘مقل اًمًخٞمػ ٓ ّمهللر ممـ هق أىمؾ ُمـ قمٛمل

 .ومٙمٞمػ ٘مٌؾ قم٘مؾ ُمًٚمؿ أن

٘مقل :إن هذا اًمٌٓمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ؿمٝمهللت ًمف ؾمػمشمف سم٤مًمِمج٤مقم٦م اعمٗملـم٦م ىمٌؾ ايؾم م وسمٕمهلل ايؾم م،
وهذا اًمٕمٌ٘ملي اًمذي أـم٤مقميف اجلٞمقش واٟمٓمٚم٘م٧م سم٠مُمله شمٗميح اًمٕم٤مل أ ٛمٙمـ أن ٙمقن هبذه اًمّمقرة اًميل
ٗمؽمهي٤م اعمٗمؽمون؟!
ىم٤مل اعم١مرظمقن قمٜمف

« :صمؿ أؾمٚمؿ قمٛمل سمٕمهلل شمًٕم٦م وصم صملم رضم ً وصم ث وقمنم ـ اُملأة،

وىمٞمؾ :أؾمٚمؿ سمٕمهلل أرسمٕملم رضم ً وإطمهللى قمنمة اُملأة ،وىمٞمؾ :أؾمٚمؿ سمٕمهلل مخً٦م وأرسمٕملم رضم ً وإطمهللى
وقمنم ـ اُملأة ،ويم٤من رضم ً ضمٚمهلل ًا ُمٜمٞمٕم ً٤م ،وأؾمٚمؿ سمٕمهلل هجلة اعمًٚمٛملم إمم احلٌِم٦م .ويم٤من أصح٤مب
اًمٜمٌل ^ ٓ ٘مهللرون ّمٚمقن قمٜمهلل اًمٙمٕمٌ٦م طميك أؾمٚمؿ قمٛمل ،ومٚمام أؾمٚمؿ ىم٤مشمؾ ىمل ِم ً٤م طميك صغم قمٜمهلله٤م
وصغم ُمٕمف أصح٤مب اًمٜمٌل ^.
ويم٤من ىمهلل أؾمٚمؿ ىمٌٚمف محزة سمـ قمٌهلل اعمٓمٚم٥م ،وم٘مقي اعمًٚمٛمقن هبام ،وقمٚمٛمقا أهنام ؾمٞمٛمٜمٕم٤من رؾمقل
ا ^ واعمًٚمٛملمش( ).
 وىمهلل ىم٤مل قمٛمل قمٜمهلل ذًمؽ« :وا ! ًمٜمحـ سم٤ميؾم م أطمؼ أن ٟمٜم٤مدى ُمٜم٤م سم٤مًمٙمٗمل ،ومٚمٞمٔمٝملن عمٙم٦مد ـ ا  ،وم٢من أراد ىمقُمٜم٤م سمٖمٞم ً٤م قمٚمٞمٜم٤م ٟم٤مضمزٟم٤مهؿ وإن أٟمّمٗمقٟم٤م ىمٌٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ،ومخلج قمٛمل وأصح٤مسمف ومجٚمًقا
ذم اعمًجهلل ،ومٚمام رأت ىمل ش إؾم م قمٛمل ؾم٘مط ذم أ هللهيؿش( ).
 -وقمـ اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل« :طمهللصمٜمل اعمٜمٙمهللر أن أقملاسمٞم ً٤م ُمـ سمٜمل اًمهلل ؾ ىم٤مل طملم سمٚمٖمف أُمل رؾمقل

( ) آؾميٞمٕم٤مب () 19/9
( )1اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمي٤مر ل ( .)191/
( )9اًمًػمة اًمٜمٌق ٦م ( .)9 /
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ا ^ وفمٝمقره واظمي ف اًمٜم٤مس هب٤م :ومام ومٕمؾ إصٚمع اًمٓمقال إقمن؟ ُمع أي احلزسملم هق؟ ومق ا
ًمٞمٛمألهن٤م همهلل ًا ظمػم ًا أو ذ ًإ ،مٜمل :قمٛمل سمـ اخلٓم٤مبش.
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس أن رؾمقل ا ^ ىم٤مل« :اًمٚمٝمؿ أ ِّ هلل ايؾم م سم٠ميب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم أو سمٕمٛمل سمـ
اخلٓم٤مب ،وم٠مصٌح قمٛمل ومٖمهللا قمغم رؾمقل ا ^ وم٠مؾمٚمؿ ،صمؿ ظملج ومّمغم ذم اعمًجهلل فم٤مهل ًاش.
وقمـ قمٌهلل ا سمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل« :يم٤من إؾم م قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب وميح ً٤م ،وهجلشمف ٟمٍم ًا ،وإُم٤مرشمف
رمح٦م ،وُم٤م اؾميٓمٕمٜم٤م أن ٟمّمكم فم٤مهل ـ قمٜمهلل اًمٙمٕمٌ٦م طميك أؾمٚمؿ قمٛمل

ش ( ).

وىم٤مل اسمـ قمً٤ميمل« :ويم٤من محزة سمـ قمٌهلل اعمٓمٚم٥م أؾمٚمؿ قم ضب أسمق سمٙمل ،ومهللقم٤م رؾمقل ا ^
ًمٕمٛمل سمـ اخلٓم٤مب وأيب ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم ،وم٠مصٌح قمٛمل ،ويم٤مٟم٧م اًمهللقمقة قم إرسمٕم٤مء ،وم٠مؾمٚمؿ قمٛمل قم
اخلٛمٞمس ،ومٙمؼم رؾمقل ا ^ ،وأهؾ اًمٌٞم٧م شمٙمٌػمة ؾمٛمٕم٧م سم٠مقمغم ُمٙم٦م .وم٘م٤مل قمٛمل٤ :م رؾمقل ا !
قم م ٟمخٗمل د ٜمٜم٤م وٟمحـ قمغم احلؼ وهؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ؟ وم٘م٤مل٤ :م قمٛمل! إٟم٤م ىمٚمٞمؾ ىمهلل رأ ٧م ُم٤م ًم٘مٞمٜم٤م ،وم٘م٤مل
قمٛمل :واًمذي سمٕمريؽ سم٤محلؼ! ٓ ٌ٘مك جمٚمس ضمٚمً٧م ومٞمف سم٤مًمٙمٗمل إٓ ضمٚمً٧م ومٞمف سم٤مي امن ،صمؿ ظملج
ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ،صمؿ ُمل سم٘مل ش وهؿ ٜمٔملوٟمف ،وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ سمـ هِم٤مم :زقمؿ وم ن أٟمؽ صٌقت ،وم٘م٤مل:
أؿمٝمهلل أن ٓ إًمف إٓ ا وأن حمٛمهلل ًا قمٌهلله ورؾمقًمف ،ومقصم٥م اعمنميمقن إًمٞمف ،ومقصم٥م قمغم قميٌ٦م ومؼمك قمٚمٞمف،
ومجٕمؾ يسمف ،وأدظمؾ إصٌٕمف ذم قمٞمٜمف ،ومجٕمؾ قميٌ٦م ّمٞمح ،وميٜمحك اًمٜم٤مس قمٜمف ،وم٘م٤مم قمٛمل ،ومجٕمؾ ٓ
هللٟمق ُمٜمف أطمهلل إٓ أظمذ ذ ػ ُمـ دٟم٤م ُمٜمف طميك أطمجؿ اًمٜم٤مس قمٜمف ،واشمٌع اعمج٤مًمس اًميل يم٤من ومٞمٝم٤م،
وم٠مفمٝمل اي امن ،صمؿ اٟمٍمف إمم اًمٜمٌل ^ وهق فم٤مهل قمٚمٞمٝمؿ ،وم٘م٤ملُ :م٤م جيٚمًؽ سم٠ميب أٟم٧م وأُمل؟! ومقا
ُم٤م سم٘مل جمٚمس يمٜم٧م أضمٚمس ومٞمف سم٤مًمٙمٗمل إٓ أفمٝملت ومٞمف اي امن همػم ه٤ما٥م وٓ ظم٤ماػ؛ ومخلج رؾمقل
ا ^ وقمٛمل أُم٤مُمف ومحزة سمـ قمٌهلل اعمٓمٚم٥م طميك ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م ،وصغم اًمٔمٝمل ُمٕمٚمٜم ً٤م ،صمؿ اٟمٍمف اًمٜمٌل
^ إمم دار إرىمؿ وُمـ ُمٕمفش( ).
افثوفٌ :ظبورة( :ؿول أمر ادممـغ ع) :إن ٟمًٌ٦م هذا اًم٘مقل إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م هلق
ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمذب!
وًمٙمـ ٓ هملاسم٦م ،ومٚمٞمس هق اًم٘مقل اًمقطمٞمهلل اعمٜمًقب إمم قمكم
وم٘مهلل ٟمًٌقا إًمٞمف ُمـ إىمقال ُم٤م ٓ حيَم!
( ) ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق (.) 99/1
( )1خميٍم شم٤مر ل دُمِمؼ (.)199/1

أو إمم أطمهلل ُمـ هل سمٞميف!
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أُم٤م ُمقىمػ قمكم ُمـ قمٛمل وم٘مهلل ورد ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل« :ووع قمٛمل قمغم ه له
وميٙمٜمٗمف اًمٜم٤مس هللقمقن و ّمٚمقن ىمٌؾ أن لومع وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ،ومٚمؿ لقمٜمل إٓ رضمؾ هظمذ ُمٜمٙمٌل وم٢مذا قمكم سمـ
أيب ـم٤مًم٥م ومؽمطمؿ قمغم قمٛمل ،وىم٤ملُ :م٤م ظمٚمٗم٧م أطمهلل ًا أطم٥م إزم أن أًم٘مك ا سمٛمريؾ قمٛمٚمف ُمٜمؽ ،وأ ؿ ا !
إن يمٜم٧م ٕفمـ أن جيٕمٚمؽ ا ُمع ص٤مطمٌٞمؽ ،وطمًٌ٧م أين يمٜم٧م يمريػم ًا أؾمٛمع اًمٜمٌل ^ ٘مقل :ذهٌ٧م
أٟم٤م وأسمق سمٙمل وقمٛمل ،ودظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمل وقمٛمل ،وظملضم٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمل وقمٛملش( ).
افرابع :إيراد أيي وهل ؿقفف تعوػ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

[إطمزاب:

].

هذه أ ٦م شميحهللث قمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذ ـ ل ١مُمٜمقا سم٤م ىمط ،وذًمؽ ذم همزوة اخلٜمهللق.
وًمق يم٤مٟم٧م ذم أيب سمٙمل وقمٛمل

ومذًمؽ سملم أُمل ـ:

إُم٤م أن ٙمقن اًملؾمقل ^ ٕمٚمؿ ذًمؽ أو ٓ ٕمٚمٛمف؟!
وم٢من يم٤من ٓ ٕمٚمؿ ومٙمٞمػ قمٚمٛميٛمقه أٟميؿ؟!
وإن يم٤من قمٚمٛمف ومٙمٞمػ ٕمٚمؿ و ٌ٘مٞمٝمام سمج٤مٟمٌف ـمقال طمٞم٤مشمف ،صمؿ زيمٞمٝمام و ٘ملهبام طميك ٓ ٙم٤مد ذيمل
^ إٓ و ذيملان ُمٕمف ،ول شمٕمٔمٛمٝمام إُم٦م إٓ سمًٌ٥م شم٘مل ٌف ^ هلام قم ٟمٞم٦م أُم٤مم اًمٜم٤مس؟!
إن اًميٝمٛم٦م إذ ًا ُمقضمٝم٦م إمم رؾمقل ا ^ ،وُم٤م ُمـ ؿمخص ّمهللق هذا اًمٙمذب إٓ حيي٤مر يمٞمػ
ٌ٘مٞمٝمام رؾمقل ا ^ سمٕمهلل ذًمؽ سمجقاره؟!
وهذه هل صمٛملة اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة :ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^!
سمؾ ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم ،إذ يمٞمػ لى سمٌ٘م٤ماٝمام سمجقار رؾمقًمف ^ ومه٤م ُمٜم٤موم٘م٤من؟!
ُم٤م أقمٔمؿ هذا آومؽماء وُم٤م أضمٝمؾ ُمـ ّمهللىمف؟!
اخلومس :ظبورة( :ؾؼول اوحبف.)..
دقمقى أن رؾمقل ا ^ ايميِمػ أهنام ٕمٌهللان إصٜم٤مم ،وهق ٘ملهبام و هللٟمٞمٝمام و لومٕمٝمام أُم٤مم
اًمٜم٤مس؛ إذ همزوة اخلٜمهللق يم٤مٟم٧م ذم اًمٕم٤مم اخل٤مُمس ،أي :سمٕمهلل اهلجلة سمخٛمس ؾمٜمقات!
أذم يمؾ هذه اًمًٜمقات اخلٛمس ل ٙميِمػ اًمٜمٌل ^ أهنام ٕمٌهللان إصٜم٤مم؟!
صمؿ يمذًمؽ ا  ل ٕمٚمؿ؟!
وم٢من يم٤من ا  ىمهلل قمٚمؿ ومٚمؿ ل ٕمٚمؿ رؾمقًمف ^ ًمئ خيهللع هبام؟
( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )11 /3ح ( ،)9919صحٞمح ُمًٚمؿ (/9

) ح (.)9991
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أًمٞمس هذا ـمٕمٜم٤مً ذم اخل٤مًمؼ أن رؾمقًمف ^ هللين أؿمخ٤مص٤مً ُمنميملم ٕمٌهللون إصٜم٤مم صمؿ ٓ ٕمٚمٛمف
طميك ٓ خيهللع هبام أصح٤مسمف؟!
إن هذا آومؽماء ٘مّمهلل سمف إومً٤مد د ـ ا  ،وٟمزع اًمري٘م٦م ُمـ يمؾ أطمهلل طمقل اًمٜمٌل ^ طميك يٞمن
هل١مٓء اعميآُمل ـ أن هللظمٚمقا ذم اًمهلل ـ ُم٤م ل هللون سمٕمهلل أن حيقًمقا سمٞمٜمٝمؿ وسملم ٟم٘مٚم٦م اًمهلل ـ وضمٜمقده!
هذه هن٤م ٦م احلهلل ٨م قمـ ُمقاىمػ اعميآُمل ـ ُمـ هذا اًمٕمٌ٘ملي اعمٚمٝمؿ اًمذي يم٤من إؾم ُمف وميح٤مً،
وهجلشمف ٟمٍم ًا ،وظم وميف ضمٝم٤مد ًا!
وهق أب زوج رؾمقل ا ^ :طمٗمّم٦م اًميل هل أم اعم١مُمٜملم سمِمٝم٤مدة ا  ،واًمٓمٕمـ ذم إ امٟمف ُمع
شم٘مل ٥م رؾمقل ا ^ ورومٕمف سمزواضمف ُمـ اسمٜميف ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ ،سمؾ ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم اًمذي
ارشم٣م ًملؾمقًمف ^ سمٜم٧م رضمؾ يم٤مومل دينء ُمع وضمقد همػمه٤م ُمـ اًمٜمً٤مء.
عمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م هملام قمجٞم٥م سم٢مفمٝم٤مر اعمٕم٤ما٥م واعمري٤مًم٥م ،سمؾ واظمي ىمٝم٤م ،واعمٓمٚمع قمغم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ
لى ذًمؽ واوح ً٤م ضمٚمٞم ً٤م.
وٟمٗمًٞم٦م اعمييٌع عمري٤مًم٥م اًمٜم٤مس وُمٕم٤م ٌٝمؿ ٟمٗمًٞم٦م ُمل ْم٦م ،إذ ٓ يجف أطمهلل هذا آدم٤مه إٓ ًمٜم٘مص ذم
د ٜمف أو دٟم٤مءة ذم ٟمًٌف ،ومػم هلل أن ٙمريل ُمـ أدٟمٞم٤مء إٟمً٤مب ،وم٢من ل جيهلل اظميٚمؼ اًم٘مّمص ووزع آهت٤مُم٤مت
طميك ٓ ٜمٗملد هق سميٚمؽ اًمٜم٘مٞمّم٦م.
وًمق طمًـ د ٜمف ًمٙم٤من ذم د ٜمف قمقض قمـ دٟم٤مءة اًمٜمً٥م ،وًمٙمـ وٕمػ اًمهلل ـ هللومٕمف إمم هذا
آدم٤مه.
وًمذًمؽ ومٞمٜمٌٖم ل احلذر ُمـ هذه اًمٙمي٥م أصمٛم٦م اًميل شمٜمي٘مص إظمٞم٤مر حت٧م ؿمٕم٤مر حمٌ٦م هل اًمٌٞم٧م
يومً٤مد اًمهلل ـ وسف اًمٜم٤مس قمٜمف.
افروايي افثوكقي:
شمِمٝمهلل هذه اًملوا ٦م أن قمٚمٞم ً٤م

ٕمٔمؿ قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب

و ٕملف ًمف ىمهللره ،وىمهلل شم٘مهللم

ىمقًمف ذم ذًمؽ وؿمٝم٤مدشمف ًمف سمٛمحٌ٦م اًمٜمٌل ^ وشم٘مل ٌف ًمف وهق ٟمٗمس ُم٤م شم٘ملره هذه اًملوا ٦م.
وًمٙمـ اٟمٔمل إمم اًمٙمذب ذم شمٗمًػمه٤م طمٞم٨م ل ًيٓمٞمٕمقا إٟمٙم٤مره٤م مت٤مُم ً٤م يمام ومٕمٚمقا ذم روا ٦م
اًمّمهلل ؼ!!
وهذا اعمٜمٝم٩م ذم إ ذاء أصح٤مب اًمٜمٌل ^ ُمٜمٝم٩م واطمهلل ٜميٝمل إمم اًمٓمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ اًمذي
ىملب ه١مٓء ورومٕمٝمؿ.
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ومٚمٗمظ ُم٤م ورد ذم صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٟمٗمس هذا اًمٚمٗمظ شم٘مل ٌ ً٤م ،ومٗمٞمٝمام يمام شم٘مهللم ىمل ٌ ً٤م ىم٤مل
قمكم ًمٕمٛمل قمٜمهللُم٤م وىمػ قمغم ضمٜم٤مزشمف« :مو خؾػً أحد ًا أحى إيل أن أفؼك ار بؿثؾ ظؿؾف مـؽ...ش( ).
وذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م يمام شم٘مهللم« :مو ظذ إرض أحد أحى إػ أن أفؼك ار بصحقػتف مـ هذا
ادسجك بغ أطفرـؿش.
واعمٕمٜمك واوح ٓ حيي٤مج إمم سمٞم٤من.
وأُم٤م دقمقى أن ٚم٘مك ا سمّمحٞمٗميف اًميل زقمٛمقا أٟمف شمٕم٤مههلل ومٞمٝم٤م ُمع مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمهللم
متٙملم أطمهلل ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمـ اخل وم٦م ومٝمذه ٓ شمٓمٕمـ ذم قمٛمل وطمهلله وإٟمام شمٓمٕمـ ذم ا  وشمٓمٕمـ
ذم رؾمقًمف ^.
إذ اـم ع ا ؾمٌح٤مٟمف قمغم شمٚمؽ اعم١ماُملة اعمزقمقُم٦م صمؿ شملك اعميآُمل ـ ُمًيقر ـ وحيٞمٓمقن سم٤مًمٜمٌل
^ اٟمئم٤مر ًا عمقشمف صمؿ ٜم٘مْمقن قمغم هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة ٕمٜمل أن ا ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل أقم٤من ه١مٓء قمغم شمٜمٗمٞمذ
ُم١ماُملهتؿ قمغم د ٜمف.
وا  ىمهلل يم٤من ٙمِمػ ًملؾمقًمف ^ يمؾ طمهللث ي سم٤مًمهلل ـ ،ومٙمٞمػ ٓ ٙمِمػ  هذه
اعم١ماُملة.
ومٝم٤م هل اُملأة أرادت أن شمٗمٌم ه رؾمقل ا ^ ذم وميح ُمٙم٦م ومٙمِمٗمٝم٤م ا ً ملؾمقًمف ^ وىمهلل
ٟمزًم٧م ذم ذًمؽ أ ٤مت إومم ُمـ ؾمقرة اعمٛميحٜم٦م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ [اعمٛميحٜم٦م.] :
وىمهلل سمٕم٨م اًمٜمٌل ^ قمٚمٞم ً٤م واًمزسمػم واعم٘مهللاد ٕظمذ اًمٙمي٤مب ُمـ اعملأة ىمٌؾ أن شمّمؾ إمم أهؾ ُمٙم٦م ( ).
ويمام ذم أول ؾمقرة اًميحل ؿ قمٜمهللُم٤م أه اًمٜمٌل ^ ًمٌٕمض أزواضمف طمهلل ري ً٤م ،وم٠مظمؼمت سمف ومٙمِمػ ا
 ذًمؽ ًملؾمقًمف ^ ،وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ [اًميحل ؿ.]9 :

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )11 /3ح ( ،)9919صحٞمح ُمًٚمؿ (/9
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (ح ،)1911:صحٞمح ُمًٚمؿ (ح.)9999:

) ح (.)9991
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وهمػم هذا يمريػم ذم يمي٤مب ا .
ومٙمٞمػ يم٤من ؾمٌح٤مٟمف ٙمِمػ قمـ شمٚمؽ إطمهللاث ًملؾمقًمف ^ وظمٓمله٤م ٓ ً٤موي ظمٓمقرة هذا
احلهللث اعمزقمقم ول ٙمِمػ ًمف قمـ هذا احلهللث اًمٕمٔمٞمؿ؟!
صمؿ إذا يم٤من اًمٜمٌل ^ ىمهلل اـمٚمع قمٚمٞمٝم٤م صمؿ أسم٘مك ه١مٓء سمجقاره وم٢من ذًمؽ ٕمٜمل ُمِم٤مريم٦م ذم شمٜمٗمٞمذ
اعم١ماُملة ،وهلذا ومٝمق ٓ ل هلل ًمٕمكم أن خيٚمػ سمٕمهلله؛ ٕٟمف ؾمؽم قمغم ه١مٓء اعميآُمل ـ.
وىمهلل ٘م٤مل :إن اًمٜمٌل ^ ل ٕمٚمؿ!!
ىمٚمٜم٤م :ومٙمٞمػ قمٚمؿ قمكم

ول ٕمٚمؿ اًمٜمٌل ^؟!

ومٝمذه اًمهللقمقى شمٓمٕمـ أول ُم٤م شمٓمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم ؾمٌح٤مٟمف صمؿ ذم رؾمقًمف ^ واًمذي ووٕمٝم٤م
ل هلل اهت٤مم اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًميآُمل قمغم قمكم

وًمق شملشم٥م قمغم ذًمؽ اًمٓمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم أو ذم رؾمقًمف

إُملم ^
هذه هل ٟمي٤ما٩م شمٚمؽ اًمهللقمقى اًمٙم٤مذسم٦م ،ومٝمؾ ٕمل اًمٕم٘م ء هذه إيم٤مذ ٥م و ٜم٘مقا ُمّم٤مدرهؿ
و ٕمٚمٜمقا سملاءهتؿ ُمٜمٝم٤م أم شم٠مظمذهؿ محٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٚمٛمذه٥م؟!
وأُم٤م هذا اًميٗمًػم اًمً٤مذج اًمذي ٟمًٌقه إمم قمكم

ٓ ٚمٞمؼ سمّمٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م ومٝمق ٓ ًيحؼ أص ً

اًمقىمقف قمٜمهلله ًمٌٞم٤من سمٓم ٟمف وًمٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ اًمقىمقف ىمٚمٞم ً عمً٤مقمهللة ُمـ ل ًيٌـ ًمف سمٓم ٟمف.
ومٜم٘مقلُ :م٤م هق ُم٘مّمهلل قمكم ُمـ متٜمٞمف أن حيّمؾ قمغم اًمّمحٞمٗم٦م اًميل يميٌقه٤م؟
هؾ يٛمٜمك احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمهللٟمٞم٤م أو ذم أظملة؟
وم٢من ىم٤مًمقا :ذم اًمهللٟمٞم٤م.
ىمٚمٜم٤مُ :م٤مذا ّمٜمع هب٤م قمكم

.

وم٘مهلل قمٚمؿ قمٜمٝم٤م وطمّمقًمف قمٚمٞمٝم٤م ٓ ٖمػم ؿمٞمئ ً٤م وم٘مهلل زقمٛميؿ أٟمف يم٤من قم٤مضمز ًا قمـ ُمقاضمٝم٦م قمٛمل ُمع
قمٚمٛمف هب٤م ومامذا ّمٜمع هب٤م إذ ًا؟!
إذن ًمٞمس اعمٓمٚمقب احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمهللٟمٞم٤م.
وإن ىمٚميؿ أراد احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم أظملة!!
ىمٚمٜم٤م :عم٤مذا؟! هؾ ٕمي٘مهلل قمكم
اًمهللٟمٞم٤م قمـ اًمٜم٤مس؟!

أهنؿ ؾمٞمخٗمقهن٤م طميك قمغم ا  ذم أظملة يمام أظمٗمقه٤م ذم

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

417

إذن قمكم ٓ ١مُمـ سم٠من ا  حييص قمغم اًمٜم٤مس أقمامهلؿ وأٟمف ؾمٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ومٛمـ أراد أن
خي٤مصؿ ُمـ فمٚمٛمف قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٕمٚمٞمف أن حيي ُم٤م ريٌ٧م طم٘مف وإٓ و٤مع احلؼ!!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ شمؽمايمؿ اًمٔمٚمامت قمغم هذه اًمٕم٘م٤ماهلل طميك حتج٥م قمـ اًمٕم٘م ء رؤ ٦م احل٘مٞم٘م٦م!!
إٟمٜم٤م ًمٜم٠مُمؾ أن شمٙمقن هذه اعمح٤مورات اًمٕم٘مٚمٞم٦م يم٤مومٞم٦م ي ٘م٤مظ قم٘مقل اًمٓم٤ماٗم٦م عملاضمٕم٦م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ
وقم٘م٤ماهللهؿ ىمٌؾ ومقات إوان.
افروايي افثوفثي:
متريٞمٚمٞم٦م ُمع اًمٓمٞمقر وحم٤مدصميٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمقاًمٞم٦م وهمػم ُمقاًمٞم٦م ،وهذا ٓ ي٘مٌٚمف إٓ اًمًذج ،إذ عمَّ٤م ل
جيهللوا ُمـ اًمٌنم ُمـ ي٘مٌؾ هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة جل٠موا إمم آؾميٜمج٤مد سمٕم٤مل اًمٓمٞمقر ،واًمذي أصٌح
سمٗمْمؾ هذه اًملوا ٤مت ٕم٘مؾ و يٙمٚمؿ و قازم و ٕم٤مدي و هللرك ومْمؾ إاٛم٦م اعمٌٕمقصملم ًمٚمٌنم ،وهذه شمًٚمٞم٦م
ًمٚمذ ـ ٓ لون قمهللد ًا ُمٜم٤مؾمٌ ً٤م ُمـ اًمٌنم هٟمذاك قمغم هذا اعمٕمي٘مهلل اعمًيحهللث!
سمؾ طميك إسمٚمٞمس قمٜمهللهؿ ٍ
ُمقال ًمٕمكم يمام شمزقمؿ اًملوا ٤مت ،واؾميٛمع إمم هذه اًملوا ٦م اًمٙم٤مذسم٦م:
روى اعمجٚمزد قمددـ دارم قمدـ اًملودد٤م

قمدـ هسم٤ماددف قمٚمددٞمٝمؿ اًملمحد٦م واًملوددقان ىمد٤مل( :ىمدد٤مل قمددكم

 :يمٜم٧م ضم٤مًمً ً٤م قمٜمهلل اًمٙمٕمٌ٦م وم٢مذا ؿمٞمل حمهللودب ،ىمهلل ؾم٘مط طم٤مضمٌ٤مه قمغم قمٞمٜمٞمف ُمـ ؿمدهللة اًمٙمدؼم ،وذم
هلله قمٙم٤مزة وقمغم رأؾمف سملٟمس أمحل وقمٚمٞمف ُمهللرقم٦م ُمـ اًمِمٕمل ،ومهللٟم٤م إمم اًمٜمٌل ^ واًمٜمٌل ^ ُمًٜمهلل فمٝمله
إمم اًمٙمٕمٌ٦م وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! أدع زم سم٤معمٖمٗملة ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^ ظم٤مب ؾمٕمٞمؽ د٤م ؿمدٞمل وودؾ قمٛمٚمدؽ،
ومٚمام شمقمم اًمِمٞمل ىم٤مل زم٤ :م أسم٤م احلًـ! أشمٕملومدف؟ ىمٚمد٧م .ٓ :ىمد٤مل :ذاك اًمٚمٕمدلم إسمٚمدٞمس ،ىمد٤مل قمدكم

:

ومٕمددهللوت ظمٚمٗمددف طميددك حل٘ميددف وسقميددف إمم إرض وضمٚمًدد٧م قمددغم صددهللره ،وووددٕم٧م ددهللي ذم طمٚم٘مددف
ٕظمٜم٘مف ،وم٘م٤مل زم ٓ :شمٗمٕمؾ د٤م أسمد٤م احلًدـ ومد٢مين ُمدـ اعمٜمٔمدل ـ إمم دقم اًمقىمد٧م اعمٕمٚمدقم ،وا

د٤م قمدكم إين

ٕطمٌؽ وُم٤م أسمٖمْمؽ أطمهلل إٓ ذيم٧م أسم٤مه ذم أُمف ومّم٤مر وًمهلل زٟم٤م ،ومْمحٙم٧م وظمٚمٞم٧م ؾمٌٞمٚمف)( ).
قمجٌ ً٤م حل٥م اًمِمٞمٓم٤من ًمٕمكم

!!

ُم٤مذا ل هلل هذا اًمٙمذاب ُمـ شم٘مل له أن اًمِمٞمٓم٤من حي٥م قمٚمٞم ً٤م

؟!

ومٝمؾ حي٥م اًمِمٞمٓم٤من أطمهلل ًا ُمـ اعم١مُمٜملم؟!
وم٤مهلهللف هق اًمٓمٕمـ ذم ظمٚمٗم٤مء رؾمقل ا وًمق شملشم٥م قمٚمٞمف اًمٓمٕمـ همػمه.

( ) سمح٤مر إٟمقار ج (.) 11/19
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افروايي افرابعي:
هذه اًملوا ٦م شميحهللث قمـ احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م قمٜمهلل اًمٓمٞمقر واًمِمؽ ذم اًمزوضم٤مت!!
وٓ ٟمهللري ُمـ هق اعم٠مذون اًمذي ٌ٤مذ قمٛمٚمٞم٦م اًميزو ٩م وهؾ هٜم٤مك وزم حيي اًمٕم٘مهلل وؿمٝمقد
وإقم ن وصهللاق أم يؿ دون ذًمؽ؟!
٤م هل٤م ُمـ ؾمخل ٦م يٕمج٥م ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘م ء!!
ُم٤م هق اعم٘مّمهلل؟!
إصمٌ٤مت ُمقآة اًمٓمٞمقر وُمٕم٤مداهت٤م ًمٕمكم

!!
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املطمب الجالح
الطعَ يف عجىاُ بَ عفاُ زع٘ اهلل عٍْ
املطأل ٛاألٔىل :الطعَ يف عسعْ

:

الفسع األٔه :عسض السٔاٖات:

) ٟمً٥م اسمـ ـم ٤موس إمم أيب اعمٜمذر هِم٤مم سمـ حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م اًمٙمٚمٌل ذم يمي٤مب اعمري٤مًم٥م ُم٤م ًمٗمٔمف:

«وممـ يم٤من ٚمٕم٥م سمف و يخٜم٨م ،صمؿ ذيمل ُمـ يم٤من يمذًمؽ ىم٤مل :وقمٗم٤من سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦مش( ).
 )1وٟمًٌف ُمٗمٚمح سمـ احلًلم سمـ راؿمهلل (ت :سمٕمهلل  199هد) إمم حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م اًمٙمٚمٌل أٟمف ىم٤مل:
«وممـ يم٤من ٚمٕم٥م سمف و ٗميحؾ سمف قمٗم٤من ،أسمق قمريامن .وىم٤مل :ويم٤من يب سم٤مًمهللف! ومٛمـ يم٤من أسمقه هذا
أ ّمٚمح ًمٚمخ وم٦مش؟!( ).
 )9وىم٤مل قمكم سمـ قٟمس اًمٕم٤مُمكم (ت199 :هد)( )« :ذم شمًٛمٞميف ٟمٕمري ً أىمقال :ومٗمدل طمدهلل ٨م ذ دؽ
أن قم٤ماِم٦م وطمٗمّم٦م ىم٤مًمي٤م ًمف :ؾمامك رؾمقل ا ٟمٕمري ً شمِمٌٞمٝم ً٤م سمٞمٝمقديش.
وىم٤مل اًمٙمٚمٌل« :إٟمام ىمٞمؾٟ :مٕمريؾ شمِمٌٞمٝم ً٤م سملضمؾ حلٞم٤مين ُمـ أهؾ ُمٍم ،وىمٞمؾُ :مـ ظملاؾم٤منش.
وىم٤مل اًمقاىمهللي« :ؿمٌف سمذيمل اًمْمٌ٤مع وم٢مٟمف ٟمٕمريؾ ًمٙمريلة ؿمٕملهش.
وىم٤مل« :إٟمام ؿمٌف سم٤مًمْمٌع؛ ٕٟمف إذا ص٤مد صٞمهلل ًا ىم٤مرسمف صمؿ أيمٚمف؟ش.
وىمٞمؾ« :إٟمف أيت سم٤معملأة ًميحهلل وم٘م٤مرهب٤م صمؿ أُمل سملمجٝم٤مش.
و ٘م٤مل« :اًمٜمٕمريؾ اًميٞمس اًمٙمٌػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٚمحٞم٦مش.
ىم٤مل اًمٙمٚمٌل ذم يمي٤مب اعمري٤مًم٥م« :يم٤من قمريامن ممـ ٚمٕم٥م سمف و يخٜم٨م ويم٤من يب سم٤مًمهللفش( ).
( ) اًمٓملااػ ذم ُمٕملوم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقااػ (ص.)133:
( )1إًمزام اًمٜمقاص٥م (ص ،) 99:وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اعمجٚمز ،وًمٙمٜمف قمزاه إمم هِمد٤مم سمدـ حمٛمدهلل اًمٙمٚمٌدل ،اٟمٔمدل :سمحد٤مر إٟمدقار
( .)131/9
( )9قمكم سمـ قٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٜمٌ٤مـمل اًمٌٞم٤ميض ،ز ـ اًمهلل ـ ،أسمق حمٛمهلل ،وم٘مٞمف وحمهللث وُمٗمن إُم٤مُملُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف :اًمٍماط
اعمًي٘مٞمؿ إمم ُمًيح٘مل اًمي٘مهلل ؿ ،وزسمهللة اًمٌٞم٤من ،واًمٚمٛمٕم٦م ذم اعمٜمٓمؼ .اٟمٔمل :أقمٞم٤من اًمِمدٞمٕم٦م (ُ ،) 19/9مٕمجدؿ اعمد١مًمٗملم
( ،)111/9إقم م (.)91/9
( )1اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ ( ،)91/9ويمذًمؽ أورد مجٞمع هذه إىمقال ذم يمي٤مب إرسمٕملم عمحٛمهلل سمـ ـم٤مهل اًم٘مٛمدل اًمِمدػمازي
(ص.)993:
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الفسع الجاٌ٘ :التعكٗب عم ٜالسٔاٖات ٔاألقٕاه الطاعٍ ٛيف عسض عجىاُ

:

أوًٓ :افتعريػ بجؿؾي مـ ممفػل ـتى ادثوفى:

رأ ٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ أن هذه اًملوا ٤مت وإىمقال شمٕميٛمهلل قمغم يمي٥م اعمري٤مًم٥م اًميل أًمٗم٧م سم٠م ٍهلل هصمٛم٦مً ،مٞمس
ًمهللهي٤م شم٘مقى حتجزه٤م قمـ أقملاض اًمٜم٤مس ،إذ أقملاض اًمٜم٤مس ُمّمقٟم٦م ذم اًمنمع ايؾم ُمل.
واعمٓمٚمع قمغم أطمقال اعمّمٜمٗملم ًميٚمؽ اًمٙمي٥م لى أن اًمهللواومع ًمي٠مًمٞمٗمٝم٤م ٓ ختلج قمـ أطمهلل ؾمٌٌلم:
افسبى إول :شمٜم٘مٞمص اًمٕملب اًمذ ـ اظمي٤مرهؿ ا  حلٛمؾ رؾم٤مًميف وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م ًمٚمٕم٤مل.
وم٤م  ىمهلل اصٓمٗمك ٟمٌٞمف ^ ُمـ اًمٕملب ،ورسمٜم٤م أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ُم٤م يم٤من ًمٞمخي٤مر ٟمٌٞمف ُمـ أُم٦م دٟمٞمئ٦م
أو همػم أهؾ حلٛمؾ اعمًئقًمٞم٦م؛ إذ اًميٌٚمٞمغ ؾمٞمٙمقن هلؿ أوًٓ ،صمؿ اًمٌنم ٦م حتي٤مج إمم ُمـ ٌٚمٖمٝم٤م هذا اًمهلل ـ
سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^ ،وم٢من طمٞم٤مة اًمٜمٌل ^ حمهللودة.
وم٢مذا سمٚمغ اًمهلل ـ ُمـ ًمٞمس أه ً ومذًمؽ ٕمٜمل وٞم٤مع اًمهلل ـ وطملُم٤من اًمٌنم ٦م ُمـ هذا اهلهللي ،وم سمهلل
أن خيي٤مر ا ُ مـ ٙمقن أه ً حلٛمؾ هذه اًملؾم٤مًم٦م ،وٟمحـ ٟمِمٝمهلل أٟمف  ىمهلل يم٤من طمٙمٞم ًام ذم اظميٞم٤مره،
واًمي٤مر ل واًمقاىمع ِمٝمهللان أن اظميٞم٤مر ا  يم٤من قمٔمٞم ًام ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺
﮻ ﮼ [اًمزظملف.]11:
ومذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن هذا اًمهلل ـ ذف ًمف ^ ،وذف ًم٘مقُمف ،وأن ىمقُمف ؾمقف ً٠مًمقن ُمٕمف،
وم٠مذك ىمقُمف ُمٕمف ذم اًمً١مال قمـ هذا اًمهلل ـ.
وًمٞمس سمٕمهلل هذا دًمٞمؾ قمغم شمنم ػ ىمقُمف ^ هبذا آظميٞم٤مر.
وًمٙمـ سمٕمض اًمِمٕمقسمٞملم طم٘مهللوا قمغم هذا اجلٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي طمٓمؿ دوهلؿ وىمهللم هلؿ ايؾم م،
ورأوا أن هذا ؾمٚم٥م ًمٕمزهؿ وشم٤مرخيٝمؿ ،وم٘ملروا حم٤مرسم٦م هذا اًمهلل ـ سمٛمريؾ هذه اًملوا ٤مت واعم١مًمٗم٤مت اًميل
دملح هذا اجلٞمؾ اعم١مُمـ اعمج٤مههلل ،ومٚمؿ يوا إٓ أٟمٗمًٝمؿ وُمـ اٟمخهللع هبؿ ُمـ سمٕمض إُم٦م واًمذ ـ
قؿمؽ أن هللريمقا هذه اعم١ماُملة.
افسبى افثوين :أؿمخ٤مص ُمٖمٛمقـمقن ذم أٟمً٤مهبؿ ل ُ لوٝمؿ أن شميٓمٝمل أٟمً٤مب همػمهؿ وم٘ملروا أن
ٗمًهللوا قمغم اجلٛمٞمع أٟمً٤مهبؿ.
ىم٤مل ص٤مطم٥م يمي٤مب (ؾمٛمط اًممًمئ)« :ويمي٤مب اعمري٤مًم٥م أصٚمف ًمز ٤مد سمـ أسمٞمف ،ؾنكف دو ادظك أبو
شػقون أبوً قمٚمؿ أن اًمٕملب ٓ شم٘مل ًمف سمذًمؽ ُمع قمٚمٛمٝم٤م سمٜمًٌف ،ومٕمٛمؾ يمي٤مب اعمري٤مًم٥م وأًمّمؼ سم٤مًمٕملب يمؾ
قمٞم٥م وقم٤مر وسم٤مـمؾ وإومؽ وهب٧م.
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صمؿ صمٜمك قمغم ذًمؽ اهلٞمريؿ سمـ قمهللي ويم٤من َدظ يقوً وم٠مراد أن ٕمػم أهؾ اًمنمف شمِمٗمٞم ً٤م ُمٜمٝمؿ.
صمؿ ضمهللد ذًمؽ أسمق قمٌٞمهللة وزاد ومٞمفٕ ،ن أاؾف ـون اقديوً أؾمٚمؿ ضمهلله قمغم هللي سمٕمض هل أيب سمٙمل،
وم٤مٟميٛمك إمم وٓء شمٞمؿ.
صمؿ ٟمِم٠م ظالن افشعقيب افقراق وـون زكديؼوً ثـقيوً ٓ ِمؽ ومٞمف ،ومٕمٛمؾ ًمٓم٤مهل سمـ احلًلم يمي٤مسم ً٤م
ظم٤مرضم ً٤م قمـ ايؾم م ،سمهللأ ومٞمف سمٛمري٤مًم٥م سمٜمل ه٤مؿمؿ وذيمل ُمٜم٤ميمحٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ ،صمؿ سمٓمقن ىمل ش صمؿ ؾم٤مال
اًمٕملب ،وٟمً٥م إًمٞمٝمؿ يمؾ يمذب وزور ،وووع قمٚمٞمٝمؿ يمؾ إومؽ وهبي٤من ،وصٚمٝمـ قمٚمٞمف ـم٤مهل سمري صملم
أًمٗم٤مًش( ).
ومٝمذا هق ُمنمب ُمّمٜمٗمل يمي٥م اعمري٤مًم٥م يمام ٘ملره اعم١مرخ :قمٌهلل اعمٚمؽ سمـ طمًلم سمـ قمٌهلل اعمٚمؽ
اعمٙمل اًمٕمّم٤مُمل (- 113

هد)

ومٝمؾ جيقز عمًٚمؿ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف أن ٕميٛمهلل قمغم ُمريؾ هذه اعمّمٜمٗم٤مت ذم أقملاض اًمٜم٤مس؟
وؾقام يع كقرد كامذج مـ أوفئؽ ادمفػغ:
) هِم٤مم سمـ أيب اًمٜمي حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م سمـ سمنم سمـ قمٛملو اًمٜمً٤مسم٦م افؽقدم افشقعل اعمٕملوف سم٤مسمـ
اًمٙمٚمٌل اعميقرم ؾمٜم٦م ( 111هد) ًمف ُمـ اًمٙمي٥م( :يمي٤مب ُمري٤مًم٥م رسمٞمٕم٦م)( ،يمي٤مب اعمري٤مًم٥م صٖمػم)( ،يمي٤مب
اعمري٤مًم٥م يمٌػم)( ).
 )1حمٛمهلل سمـ احلًـ سمـ وملوخ اًمّمٗم٤مر أسمق ضمٕمٗمل إقملج افؼؿل افشقعل ُمـ وم٘مٝم٤مء ايُم٤مُمٞم٦م شمقذم
ؾمٜم٦م (131هد) ًمف ُمـ اًمٙمي٥م( :سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت) و(يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
 )9أسمق قمٌٞمهللة ُمٕمٛمل سمـ اعمريٜمك سم٤مًمٌٍمة ،وـون يرى رأي اخلقارج ،وقمٜمهللُم٤م ُم٤مت ل حيي ضمٜم٤مزشمف
أطمهلل ُمـ اًمٜم٤مس ،طميك ايمؽمي هل٤م ُمـ حيٛمٚمٝم٤م ،ول ٙمـ ًٚمؿ قمٚمٞمف ذ ػ وٓ ووٞمع إٓ شمٙمٚمؿ ومٞمفً ،مف
(يمي٤مب اعمري٤مًم٥م) ذيمل ومٞمف أٟمً٤مب اًمٕملب وومً٤مده٤م ،و لُمٞمٝمؿ سمام شمزء اًمٜم٤مس ذيمله ،وٓ حيًـ
وصٗمفُ ،م٤مت ؾمٜم٦م (

1هد)( ).

 )1أمحهلل سمـ حمٛمهلل سمـ محٞمهلل اًمٕمهللوي اجلٝمٛمل ،ويم٤من أد ٌ ً٤م راو ٦م ؿم٤مقمل ًا خبقٌ افؾسون هج٤م ًء ،وىمع
( ) ؾمٛمط اًممًمئ ( ،)191/1إهم٤مين (.)119/9
(ُ )1مٕمجؿ إدسم٤مء ( ،)131/1ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم ( .)1 1/
(ُ )9مٕمجؿ إدسم٤مء( .)199/
(ُ )1ملوج اًمذه٥م ( .)91/
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سمٞمٜمف وسملم ىمق ٍم ُمـ اًمٕمٛمل لم واًمٕمريامٟمٞملم يم م ومذيمل ؾمٚمٗمٝمؿ سم٠مىمٌح ذيمل ،ومٜمٝم٤مه سمٕمض اًمٕمٌ٤مؾمٞملم ومذيمل
اًمٕمٌ٤مس سم٠مىمٌح ذيمل ورُم٤مه سم٠مُمل قمٔمٞمؿ ،وشمِم٤مههللوا قمٚمٞمف وأهنل ظمؼمه إمم اعميقيمؾ ،وم٠مُمل سميسمف ُم٤ما٦م
ؾمقطً ،مف (يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
 )9قمكم سمـ ُمٝمل ٤مر إهقازي ،دورىمل إصؾ ،مـ ظؾامء افشقعي ،يم٤من أسمقه ٟمٍماٟمٞم ً٤م وم٠مؾمٚمؿً .مف
(يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
 )9قمكم سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل سمـ قمٛمل سمـ أ ٛمـ افؽقدم افشقعلُ ،مقمم قمٙملُم٦م ،وم٘مٞمف
ايُم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٙمقوم٦مً ،مف ُمـ اًمٙمي٥م( :أؾمامء هٓت اًمٜمٌل (صٚمٕمؿ) وؾم طمف)( ،شمٗمًػم اًم٘ملهن)( ،يمي٤مب
اعمري٤مًم٥م)( ).
 )9قم ن سمـ ُم٘مّمقد افشعقيب ٟمز ؾ سمٖمهللاد ،أصٚمف ُمـ اًمٗملس ،يم٤من قم٤مروم ً٤م سم٤مٕٟمً٤مب ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م إمم
اًمؼماُمٙم٦م ذم ظم وم٦م اًملؿمٞمهللً ،مف (يمي٤مب اعمري٤مًم٥م) حييقي قمغم ُمري٤مًم٥م ىمل ش وصٜم٤مقم٤مهت٤م ودم٤مراهت٤م وهمػم
ذًمؽ ُمـ اًم٘مٌ٤ماؾ( ).
 )1احلًلم سمـ ؾمٕمٞمهلل سمـ مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمهلل افؽقدم افشقعل اعمٕملوف سم٤مسمـ إهقازي ،شمدقذم ذم طمدهللود
ؾمٜم٦م199( :هد) ًمف (يمي٤مب اًمي٘مٞم٦م) و(يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
 )3احلًـ سمـ حمٛمهلل سمـ حيٞمك سمـ طمًـ سمـ ضمٕمٗمل سمـ قمٌٞمهلل ا احلًٞمٜمل أسمق حمٛمهلل اًمٌٖمهللادي
اعمٕملوف سم٤مسمـ أيب ـم٤مهل ،صقعل إمومل شمقذم ؾمٜم٦م (991هد)ً ،مف (يمي٤مب اًمٖمٞمٌ٦م) و(يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
 ) 1رؿمٞمهلل اًمهلل ـ حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ ؿمٝمل هؿمقب -اًمري٤مٟمٞم٦م ؾملم ُمٝمٛمٚم٦م -أسمق ضمٕمٗمل اًمنوري
اعم٤مزٟمهللراين رؿمٞمهلل اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل ،أحد صققخ افشقعي شمقذم ؾمٜم٦م (911هد) وًمف (يمي٤مب اعمري٤مًم٥م)( ).
ه١مٓء قمنمة أؿمخ٤مص ُمٜمٝمؿ (ُ )%91مـ اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م!!
ثوكقوً :وؿػوت مع افروايوت وإؿقال افطوظـي دم اخلؾقػي افثوفٌ ظثامن بـ ظػون
( ) ُمٕمجؿ إدسم٤مء ( .) 91/
(ُ )1مٕمجؿ إدسم٤مء ( .)999/
(ُ )9مٕمجؿ إدسم٤مء ( .)991/
(ُ )1مٕمجؿ إدسم٤مء (.)91/1
(ُ )9مٕمجؿ إدسم٤مء ( .) 99/
(ُ )9مٕمجؿ إدسم٤مء ( .) 11/
( )9اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( .)919/

:
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 )1ؿقل ابـ ضووس ظـ افؽؾبل« :مو رواه ظؾامؤهؿ وذـره...ش.
وهذه ُمٖم٤مًمٓم٦م إذ اًمٙمٚمٌل هذا ًمٞمس ؾمٜمٞم٤مً ،سمؾ هق ؿمٞمٕمل ؾمقاء يم٤من آسمـ هِم٤مم سمـ حمٛمهلل اًمٙمٚمٌل أو
أسم٤مه ،إذ اًمٜم٘مؾ اظميٚمػ ذم هذه اًملوا ٤مت .وم٤مٓسمـ ؿمٞمٕمل سمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمامء يمام شم٘مهللم ،وم٘مهلل ىم٤مل اسمـ قمً٤ميمل:
«راوميضً ،مٞمس سمري٘م٦مش( ) ،وىم٤مل اًمذهٌل« :اًمِمٞمٕمل أطمهلل اعمؽمويملم ،يم٠مسمٞمفش( ).
وىم٤مل ذم ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم« :اًمٜمً٤مسم٦م اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل...ش ( ).
وأُم٤م إب ومٝمق أؾمقأ ُمـ اسمٜمف :وم٘مهلل روى اسمـ طمٌ٤من سمًٜمهلله قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م مه٤مُم ً٤م
٘مقل :ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٌل ٘مقل :أٟم٤م ؾمٌئل.
وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :ويم٤من اًمٙمٚمٌل ؾمٌئٞم ً٤م ُمـ أصح٤مب قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠مُ ،مـ أوًمئؽ اًمذ ـ ٘مقًمقن:
إن قمٚمٞم ً٤م ل ٛم٧م ،وإٟمف راضمع إمم اًمهللٟمٞم٤م ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ومٞمٛمٚم١مه٤م قمهللًٓ يمام ُمٚمئ٧م ضمقر ًا ،وإن رأوا
ؾمح٤مسم٦م ىم٤مًمقا :أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م) ( ).
وروى اسمـ قمهللي سمًٜمهلله قمـ إقمٛمش أٟمف ىم٤مل« :اشمؼ هذه اًمًٌئٞم٦م! وم٢مين أدريم٧م اًمٜم٤مس وإٟمام
ًٛمقهنؿ اًمٙمذاسملمش( ).
وم٘مقًمفُ« :م٤م رواه قمٚمامؤهؿ" -أي :أهؾ اًمًٜم٦م ٜ -م٘مّمف إُم٤مٟم٦م ذم اًميٕمل ػ سم٤مًمِمخص؛ إذ هذا
اًمِمخص سمِمٝم٤مدة قمٚمامء إُم٦م ًمٞمس ؾمٜمٞم ً٤م سمؾ ؾمٌ٠مي.
 )2ظبورة« :ودـ ـون يؾعى بف ....ظػونش.
اًمٕمجٞم٥م أن اخلٚمٗم٤مء اًمري صم٦م يمٚمٝمؿ قمٜمهلل هذه اًمٓم٤ماٗم٦م يم٤مٟمقا أدٟمٞم٤مء اًمٜمً٥م ذم أٟمٗمًٝمؿ وهسم٤ماٝمؿ
وأُمٝم٤مهتؿ!
واًمٕم٤مىمؾ يمٞمػ ٘مٌؾ هذه اًمهللقم٤موى اًميل اظمي٤مرت ه١مٓء إؿمخ٤مص اًم٘مل ٌلم ُمـ اًمٜمٌل ^ اًمذ ـ
يم٤من هلؿ ذف ُمّم٤مهلشمف أو خم٤مشمٜميف ،صمؿ ٙمقٟمقن يمٚمٝمؿ هبذه اعمٙم٤مٟم٦م اًمهللٟمٞمئ٦م؟!
هؾ اًملؾمقل ^ شمٕمٛمهلل آظميٞم٤مر أم ل ٙمـ ٕمٚمؿ؟!

( ) اعمٞمزان (.)911/1
( )1ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء (.) 11/ 1
( )9ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم (.)91/1
( )1اعمجلوطملم (.)199/1
( )9اًمٙم٤مُمؾ (.) 9/9
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وم٢من يم٤من شمٕمٛمهلل اظميٞم٤مر إدٟمٞم٤مء ومٝمذا ـمٕمـ ومٞمف ^.
وإن ل ٙمـ ٕمٚمؿ ومٝمؾ رسمف ٕ مٚمؿ أم ٓ ٕمٚمؿ؟!
وٓ ؿمؽ أهنؿ ٘مقًمقن :إٟمف يم٤من ٕمٚمؿ.
وم٢مذا يم٤من ٕمٚمؿ ومٙمٞمػ ؽميمف سم٘ملب إدٟمٞم٤مء و ؽمك اًمنموم٤مء؟
أُم٤م ىمقًمف« :إن قمٗم٤من يم٤من مم٤م ٗمٕمؾ سمف!ش.
وم٠مي يمي٤مب ُمـ يمي٥م اعمًٚمٛملم اًملوااٞم٦م اًميل قمٜمٞم٧م سمؽماضمؿ ه١مٓء إقم٤مفمؿ ذيملت هذا اخلؼم
اًمً٤مىمط؟!
إن اسمـ اًمٙمٚمٌل رضمؾ يمذاب سمِمٝم٤مدة قمٚمامء إُم٦م ،ومٙمٞمػ ضم٤مز عمـ ١مُمـ سم٤م ورؾمقًمف ^ أن ٘مٌؾ
ؿمٝم٤مدة يمذاب؟!
أم أن اًمٙمددذاب إذا اطميددٞم٩م ًمددف ىمٌٚمدد٧م روا يددف ُمدد٤م دام أهندد٤م شمٜمددي٘مص ُمددـ أظمددل ـ وشمددهللقمؿ اعمٕمي٘مددهلل
اًمِمٞمٕمل؟!
 )3ؿقل افعومع« :ؾػل حديٌ ذيؽ...ش.
ُمـ أ ـ ٤ -م ؾمامطم٦م اًمِمٞملٟ -م٘مٚم٧م هذا احلهلل ٨م اًمٙمذبِ ،
ول َ ل ْ شمذيمل اعمّمهللر طميك شمٙمقن ص٤مدىم ً٤م
ذم ٟم٘مٚمؽ؟!
صمؿ يمٞمػ ًٛمٞمف رؾمقل ا ^ سم٤مؾمؿ هيقدي صمؿ زوضمف اسمٜميٞمف؟!
ويمٞمػ ًٛمٞمف سم٤مؾمؿ هيقدي و ٌ٘مٞمف سمجقاره؟!
ويمٞمػ ًٛمٞمف سم٤مؾمؿ هيقدي و ريٜمل قمٚمٞمف؟!
ويمٞمػ ًٛمٞمف سم٤مؾمؿ هيقدي صمؿ ختي٤مره إُم٦م وومٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء اًملسم٤مٟمٞمقن واًم٘م٤مدة اعمج٤مههللون ًمٞمٙمقن
ظمٚمٞمٗم٦م هل٤م؟!
أٓ ُم٤م أىمٌح اًمٙمذب!
ٟ )1مً٥م اًمٕم٤مُمكم إمم اًمقاىمهللي قمـ وضمف شمًٛمٞم٦م قمريامن ٟمٕمري ً أٟمف ىم٤مل« :وىم٤مل :إٟمام ؿمٌف سمذيمل
اًمْمٌ٤مع...ش.
أي :أن ذيمل اًمْمٌ٤مع ٜمدزو قمغم ومل ًيف صمؿ ٠ميمٚمٝم٤م؟!
ومٛمـ أ ـ أظمذ اًمقاىمهللي  -اعمٜمًقب إًمٞمف هذه اعم٘مقًم٦م ُمع ىمٓمٕمٜم٤م سم٠مهن٤م ُمٗمؽماة قمٚمٞمف  -هذه اعمٕمٚمقُم٦م
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قمـ هذا احلٞمقان «ٟمٕمريؾش؟!
ومٝم٤م هل اًمٙمي٥م اًميل شميحهللث قمـ طمٞم٤مة احلٞمقاٟم٤مت ُمقضمقدة ذم يمؾ ُمٙم٤من ،ومٗمل أي يمي٤مب ُمٜمٝم٤م
وضمهللت هذه اعمٕمٚمقُم٦م؟!
إن اعم٘مّمهلل شمٜمق ع آهت٤مُم٤مت طميك شملؾمل اًمّمقرة اًمٙملهي٦م ذم ٟمٗمقس إشمٌ٤مع طميك ًمق يم٤مٟم٧م سم٤مهت٤مم
احلٞمقاٟم٤مت ،وم٤مًمذي يٝمؿ اًمٌنم ًٝمؾ قمٚمٞمف اهت٤مم احلٞمقاٟم٤مت.
ومٗمل اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ اهت٤مم ًمٚمٓمٞمقر!!
وهٜم٤م اهت٤مم ًمٚمحٞمقاٟم٤مت!!
ُم٤م ؿم٤مء ا قمغم هذا اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل!!
 )5ؿقفف ظـ ظثامن« :إكف أتك...ش.
ىمقل هللل قمغم ؾمخ٤موم٦م قم٘مؾ يم٤مشمٌف.
وملضمؾ قمٔمٞمؿ ذم إُم٦م حيٙمؿ إرض ُمـ اًمّملم إمم إومل ٘مٞم٤م شمهلل ـ ًمف ُمئ٤مت إًمقف سم٤مًمٓم٤مقم٦م
وحيٞمط سمف قمٚمامء إُم٦م وأسمٓم٤مهل٤م وأظمٞم٤مره٤م سمام ذم ذًمؽ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وسمٜمق ه٤مؿمؿ وىمٌ٤ماؾ اًمٕملب ُمـ
يمؾ ُمٙم٤من صمؿ حيّمؾ ُمٜمف ُمريؾ هذا اًمٗمٕمؾ صمؿ ٓ ٜمٙمل قمٚمٞمف وٓ شمريقر إُم٦م وهلله؟!
صمؿ يمٞمػ حيهللث ُمٜمف هذا اًمٗمٕمؾ وٓ ٜم٘مٚمف إٓ اًمٕم٤مُمكم؟!
وهؾ هذه هل شملسمٞم٦م ؾمٞمهلل اًمٌنم ^ ًمي ُمٞمذه وأشمٌ٤مقمف اًمذ ـ هُمٜمقا سمف وه٤مضملوا ُمٕمف ورسم٤مهؿ أيمريل
ُمـ قمنم ـ ؾمٜم٦م؟
ومٙمٞمػ سمٛمـ ل ينمف سمّمحٌيف ^؟!
إن اعم١ماُملة ًمٞمً٧م قمغم قمريامن سمـ قمٗم٤من

؛ إن اعم١ماُملة قمغم د ـ ا ؛ ومٝمؾ ٕمل اًمٕم٘م ء

وميٙمقن هلؿ همْمٌ٦م شمليض ا  وشمليض رؾمقًمف ^ وشمليض هل سمٞميف

 ،ومٞمحلىمقن شمٚمؽ اًمٙمي٥م

اًميل هذت ا  ورؾمقًمف ^ واعم١مُمٜملم وؿمقه٧م د ـ ا ؟!
 )6ظزو افعومع إػ افؽؾبل أكف ؿول« :ـون ظثامن...ش.
وىم٤مل همػمه( :قمٗم٤من أسمق قمريامن) هذا دًمٞمؾ هظمل أن ه١مٓء ٓ ٛمٜمٕمٝمؿ رء ُمـ اًمٙمذب.
قمريامن ظميـ اًمٜمٌل ^ قمغم اسمٜميٞمف يم٤من يٝمؿ سم٠مٟمف يم٤من خمٜمري ً٤م!
أ ٚمٞمؼ سملؾمقل ا ^ أن زوج اسمٜميٞمف  ٓ-سمٜمي ً٤م واطمهللة -عمريؾ هذا اًملضمؾ؟!
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أًمٞمس هذا اًمٙم م ـمٕمٜم ً٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة؟!
سمغم وا !!
أرأ ٧م ًمق ىمٞمؾ هذا ًملؾمقل ا ^ وهق طمل ذم وضمٝمفُ ،م٤م ذا ٤م شملى ٙمقن ُمقىمٗمف؟!
أحي٥م ىم٤ماٚمف أم ٌٖمْمف و ٚمٕمٜمف و ٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلهلل؟!
ومٝمؾ لى اًمِمٞمٕم٦م هبذا آهت٤مم ًملؾمقل ا ^ أن زوج سمٜم٤مشمف ممـ هذا طم٤مًمف؟!
أرأ ٧م ًمق ىمٞمؾ :إن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىمهلل زوج سمٜم٤مشمف ُمـ خمٜمريلم أو ممـ أسمقه وأُمف زٟم٤مة ويم٤من ٗمٕمؾ
هبؿ؟!
ُم٤مذا يمٜم٧م ص٤مٟمٕم ً٤م أٟم٧م أهي٤م اًمِمٞمٕمل؟! ٓ أفمـ أٟمؽ شمي٘مٌؾ ذًمؽ ،وٟمحـ وا ٓ ٟمي٘مٌؾ ذًمؽ سمؾ
وا ٟمٚمٕمـ ىم٤ماٚمف يمام ٟمٚمٕمـ ىم٤ماؾ هذه إىمقال ذم رؾمقل ا ^ واًملايض هب٤م.
 )7ؿقل ابـ ضووس وادجؾز :إن افؽؾبل هق هشوم بـ حمؿد ،وأمو ابـ ضووس ؾؼد ظزاه إػ أبقف
حمؿد بـ افسوئى.
وٓ وملق ذم ذًمؽ وًمٙمـ هللل قمغم أن اًمهللقمقى ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م.
وأُم٤م اًمٙمٚمٌٞم٤من :حمٛمهلل سمـ اًمً٤ما٥م واسمٜمف ومٙم مه٤م  -يمام شم٘مهللم  -يمذاسم٤من.
وأظمػم ًا :هذه هل صقرة ظميـ اًمٜمٌل ^ قمغم اسمٜميٞمف :رىمٞم٦م وأم يمٚمريقم ذم ُمّمٜمٗم٤مت هذه اًمٓم٤ماٗم٦م!
وا طمًٞم٥م يمؾ ٍ
ُمٗمؽم.
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالطعَ يف إمياُ عجىاُ:
الفسع األٔه :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) ىم٤مل اعمجٚمز« :ذم يمٜمز ضم٤مُمع اًمٗمقااهلل وشم٠مو ؾ أ ٤مت اًمٔم٤مهلة :قمـ أيب قمٌهلل ا

شمٕم٤ممم:

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ [اًميحل ؿ:

ذم ىمقًمف

] أ ٦م؟ وم٘م٤مل :هذا ُمريؾ

ضسمف ا ًملىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا  اًميل شمزوضمٝم٤م قمريامن سمـ قمٗم٤من .ىم٤مل :وىمقًمف :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ [اًميحل ؿ:
[اًميحل ؿ:

]ٕ ،مٜملُ :مـ اًمري٤مًم٨م وقمٛمٚمف .وىمقًمف:

ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ

] ٕمٜمل :سمٜمل أُمٞم٦مش( ).

 )1وىم٤مل ه٤مؿمؿ ُمٕملوف احلًٜمل  -وهق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـ « :-وشمِمػم اعملو ٤مت اًمٙمريػمة أن
قمريامن سمـ قمٗم٤من ل حيًـ صحٌيٝم٤م ،ول لاع رؾمقل ا ومٞمٝم٤م ،وميزوج قمٚمٞمٝم٤م أيمريل ُمـ اُملأة ،وُم٤مشم٧م قمغم
إصمل ضسم٤مت ىم٤مؾمٞم٦م ُمٜمف أدت إمم يمن أو قمٝم٤م.) ("...
 )9وىمدد٤مل ٟمٕمٛمدد٦م ا اجلزااددلي« :قمددريامن يمدد٤من ذم زُمددـ اًمٜمٌددل  ممددـ أفمٝمددل ايؾم د م وأسمٓمددـ
اًمٜمٗم٤مقش( ).
 )1وىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ اًمٙمليمل (ت311 :هد)( ) ذم يمي٤مسمف ٟمٗمح٤مت اًم هقت« :إن ُمـ ل جيهلل ذم ىمٚمٌف
قمهللاوة ًمٕمريامن ،ول ًيحؾ قملوف ،ول ٕمي٘مهلل يمٗمله ،ومٝمق قمهللو ورؾمقًمف ،يم٤مومل سمام أٟمزل ا ش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ قمكم أٟمف ؾمئؾ قمـ قمريامن« :هؾ ؿمٝمهلل سمهللر ًا؟ ىم٤مل ،ٓ :ىمٞمؾ :ومٝمؾ

( ) سمح٤مر إٟمقار (.)191/91
( )1ؾمػمة إاٛم٦م آصمٜمل قمنم ٦م ( .)99/
( )9إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ( .)1 /
( )1هق قمكم سمـ احلًلم سمـ قمٌهلل اًمٕم٤مزم اًمٙمليمل اًمٕم٤مُمكم ،أسمق احلًـ ،اعمٚم٘م٥م سم٤معمح٘مؼ اًمري٤مين ،جميٝمدهلل أصدقزم إُمد٤مُمل ،يمد٤من
ٕملف سم٤مًمٕم ال ،وًمهلل ذم ضمٌؾ قم٤مُمؾ سمٚمٌٜم٤من ورطمؾ إمم ُمٍم وم٠مظمذ قمـ قمٚماماٝم٤م ،وؾم٤مومل إمم اًمٕملاق .صمؿ اؾمي٘مل ذم سم د
اًمٕمجؿ ،وم٠ميملُمف اًمِم٤مه «ـمٝمامؾم٥مش اًمّمٗمقي وضمٕمؾ ًمف اًمٙمٚمٛم٦م ذم إدارة ُمٚمٙمف ،ويمي٥م إمم مجٞمع سم ده سم٤مُميري٤مل ُم٤م د٠مُمل
سمف اًمِمٞملً .مف يمي٥م ُمٜمٝم٤م :ذح اًم٘مقاقمهلل ،وذوح ورؾم٤ماؾ وطمقاش يمريػمة .اٟمٔمل :أُمؾ أُمدؾ (  ،) 1 /إقمد م
(.)11 /1
(ٟ )9مٗمح٤مت اًم هقت ًمٚمٙمليمل (ق/99أ).

قطــــــــــــــع الضــــــــــــــم ٛبــــــــــــــالٍ ^

428

أؾمٝمٛمف رؾمقل ا (^)؟ ىم٤مل ،ٓ :ويمٞمػ ًٝمؿ ُمـ ل ِمٝمهلل؟ش( ).

الفسع الجاٌ٘ :التعكٗب عم ٜاألقٕاه الطاعٍ ٛيف إمياُ عجىاُ بَ عفاُ:
ِ
شمٙميػ اًملوا ٤مت واعمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤مًمٓمٕمـ ذم ٟمً٥م قمريامن
ل

شمٕمهللت إمم اًمٓمٕمـ ذم إ امٟمف

وذم أظم ىمف وؾمٚمقيمف ،سمؾ

.

وىمهلل شم٘مهللُم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت وإىمقال ،وومٞمام كم ٟمٜم٤مىمش سمٕمض حميق ٤مهت٤م:
ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ومن( :اُملأة وملقمقن) سملىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا ^ وزوضمٝم٤م قمريامن سمـ
قمٗم٤من.
ؾـؼقل:
أوًٓ ٓ :زاًم٧م اعم١ماُملة قمغم د ـ ا ُ مًيٛملة ًميٓمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم وذم رؾمقًمف ؾمٞمهلل اًمٕم٤معملم
وذم اعم٘ملسملم إمم اعمّمٓمٗمك إُملم.
ويتضح ذفؽ بام يع:
 هذه اًمًقرة ٟمزًم٧م سمٕمهلل همزوة احلهلل ٌٞم٦م واًميل يم٤مٟم٧م ذم اًمٕم٤مم اًمً٤مدس ًمٚمٝمجلة ،إذ اًمٜمٌل ^إٟمام يم٤مشم٥م ُمٚمقك إرض سمٕمهلل صٚمح احلهلل ٌٞم٦م ُمـ هذا اًمٕم٤مم.
وىمهلل يم٤مشم٥م ُمٚمؽ ُمٍم اعم٘مقىمس ،وىمهلل رد اعم٘مقىمس رد ًا طمًٜم ً٤م ول ًٚمؿ ،وسمٕم٨م سمٛمد٤مر ٦م ههلل ٦م
ًمٚمٜمٌل ^.
ومٛمد٤مر ٦م إذ ًا ضم٤مر ٦م اًمٜمٌل ^ إٟمام ضم٤مءت إًمٞمف سمٕمهلل اًمٕم٤مم اًمً٤مدس ،وهذا سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء.
 -1وأُم٤م ؾمقرة اًميحل ؿ اًميل وردت هذه أ ٦م اًميل ذيمله٤م اعمجٚمز ،وم٘مهلل اظميٚمػ اعمٗمنون ذم
ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م قمغم صم صم٦م أىمقال :أطمهلله٤م :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ُم٤مر ٦م اًميل أشم٤مه٤م اًمٜمٌل ^ ذم سمٞم٧م زوضمف طمٗمّم٦م
 ،ومٖمْمٌ٧م طمٗمّم٦م وأراد رؾمقل ا ^ أن ًؽموٞمٝم٤م ومحلم قمغم ٟمٗمًف ُم٤مر ٦م ،ومٜمدزًم٧م هذه
اًمًقرة ُمٕم٤مشمٌ٦م ًمٚمٜمٌل ^ قمغم حتل ٛمف ُم٤م أطمؾ ا .
وىمٞمؾ :همػم ذًمؽ.
واًمِم٤مههلل أن يمؾ اعمٗمن ـ أوردوا هذه اًم٘مّم٦م ؾمقا ًء اقميٛمهللوه٤م أو ل ٕميٛمهللوه٤م.
وإ لادهؿ هل٤م هللل قمغم إىملارهؿ سم٠من اًمًقرة ٟمزًم٧م سمٕمهلل إههللاء ُم٤مر ٦م إًمٞمف ،وذًمؽ سمٕمهلل اًمٕم٤مم
( ) دقم٤ماؿ ايؾم م ( .)919/
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اًمً٤مدس سم٤ميمج٤مع.
سمٜم٧م اًمٜمٌل ^ ُم٤مشم٧م ذم اًمٕم٤مم اًمري٤مين ًمٚمٝمجلة.

 -9ورىمٞم٦م

وم٘مهلل أمجٕم٧م يمي٥م اًمًػم قمغم أهن٤م ُم٤مشم٧م ذم أصمٜم٤مء همزوة سمهللر ،وأن زوضمٝم٤م قمريامن سمـ قمٗم٤من ضمٚمس
قمٜمهلله٤م ٛملوٝم٤م طميك ُم٤مشم٧م ،وأن اًمٜمٌل ^ ىمهلل أظمؼمه سم٠من ًمف أضمل ؿمٝمقد همزوة سمهللر وأؾمٝمؿ ًمف ُمٜمٝم٤م.
ىم٤مل اسمـ ؾمٞمهلل اًمٜم٤مس(ت991 :هد)( )« :وأُم٤م رىمٞم٦م وميزوضمٝم٤م قمريامن سمـ قمٗم٤من ومقًمهللت ًمف قمٌهلل ا ،
ُم٤مت سمٕمهلله٤م وىمهلل سمٚمغ ؾم٧م ؾمٜملم.
وشمقومٞم٧م رىمٞم٦م قم ىمهللوم ز هلل سمـ طم٤مرصم٦م سمِمػم ًا سم٘ميغم سمهللر ،وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمهلله٤م ؾمٜم٦م صم ث وصم صملم
ُمـ ُمقًمهلل اًمٜمٌل ^.
وأُم٤م أم يمٚمريقم وميزوضمٝم٤م قمريامن سمٕمهلل ُمقت رىمٞم٦م ،وُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجلة ول شمٚمهلل ًمفش( ).
وىم٤مل يمذًمؽ« :وذم اًمًٜم٦م اًمي٤مؾمٕم٦م إ ؤه

ُمدـ ٟمًد٤ماف ،وه د٦م اًمْمدح٤مك إمم سمٜمدل يمد ب...

وُمقت أم يمٚمريقم سمٜم٧م رؾمقل ا ^ وُمقت اًمٜمج٤مرش( ).
 -1ومٙمٞمػ شميٜمدزل ه ٤مت شميحهللث قمـ ؿمٙمقى اُملأة ُم٤مشم٧م ىمٌؾ أرسمع ؾمٜمقات وأهن٤م شمهللقمق ا أن
ٜمجٞمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م؟!
 -9ىمهلل أمجٕم٧م يمي٥م اًمًػم أن اًمٜمٌل ^ زوج قمريامن سمـ قمٗم٤من
رىمٞم٦م ،وىمهلل سم٘مٞم٧م ُمٕمف
اًمٕم٤مم اًمي٤مؾمع

إمم اًمٕم٤مم اًمري٤مُمـ ًمٚمٝمجلة ،وشمقومٞم٧م

أم يمٚمريقم سمٕمهلل ُمقت أظميٝم٤م
ذم هذا اًمٕم٤مم ،وىمٞمؾُ :م٤مشم٧م ذم

.

ومٙمٞمػ ٜمزل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ خمؼم ًا قمـ رىمٞم٦م أهن٤م دقم٧م ا  أن ٜمجٞمٝم٤م ُمـ وملقمقن اًمذي هق
قمريامن يمام زقمٛمقن ،صمؿ سمٕمهلل ُمقهت٤م زوج اًمٜمٌل ^ قمريامن أظميٝم٤م سمٕمهلل ذًمؽ؟!

( ) هق حمٛمهلل سمـ حمٛمهلل سمـ حمٛمهلل سمدـ أمحدهلل ،اسمدـ ؾمدٞمهلل اًمٜمد٤مس ،اًمٞمٕمٛمدلي اًملسمٕمدل ،أسمدق اًمٗمديح ،ومديح اًمدهلل ـُ ،مد١مرخ ،قمد٤مل
سم٤مٕدبُ .مـ طمٗم٤مظ احلهلل ٨مً ،مف ؿمٕمل رىمٞمؼ .أصٚمف ُمـ إؿمٌٞمٚمٞم٦مُ ،مقًمهلله ؾمٜم٦م ( 99هد) وووم٤مشمف ذم اًم٘مد٤مهلةُ .مدـ شمّمد٤مٟمٞمٗمف:
قمٞمقن إصمل ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمِماماؾ واًمًػم ،وخميٍمه ٟمقر اًمٕمٞمقن ،وحتّمدٞمؾ ايصد٤مسم٦م ذم شمٗمْمدٞمؾ اًمّمدح٤مسم٦م ،واًمدٜمٗمح
اًمِمذي ذم ذح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي؛ ل ٙمٛمٚمف .اٟمٔمل :إقم م (.)91/9
( )1قمٞمقن إصمل (.)999/1
( )9قمٞمقن إصمل (.)999/1
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-9إن شمزو ٩م اًمٜمٌل ^ رىمٞم٦م ًمٕمريامن هللل قمغم ؿمٝم٤مدشمف ًمف سم٤مي امن وحمٌيف ًمف ،صمؿ شمريٜمٞميف ًمف سم٠مظميٝم٤م
سمٕمهلل ُمقهت٤م ١ميمهلل شمٚمؽ اعمحٌ٦م.
ومٙمٞمددػ ًددٛمل ا  قمددريامن سمددـ قمٗمدد٤من

وملقمقٟم د ً٤م ،صمددؿ ددلى ^ سمدد٠من زوضمددف سمٕمددهلل ُمقهتدد٤م

سم٠مظميٝم٤م؟!
واًمٓمٕمـ ذم قمريامن ـمٕمـ ذم اًمٜمٌل ^ اًمذي اظمي٤مره ٓصمٜميلم ُمـ سمٜم٤مشمف طميك ذف سمذًمؽ اًمزواج
وًم٘م٥م سمد« :ذي اًمٜمقر ـش.
وهذا هللل قمغم يمذب هذه اًملوا ٦م وأهن٤م ضمزء ُمـ اعم١ماُملة قمغم د ـ ا  سميٙمل ف اًمٜم٤مس ذم
رؾمقل ا ^ اًمذي زوج سمٜم٤مشمف ُمـ اًمٗملاقمٜم٦م ،واًمذي ّم٤مهل اًمٗملاقمٜم٦م و ٘ملهبؿ!
ضمكم عمـ وميح ا ىمٚمٌف وأٟم٤مر قم٘مٚمف.
وإُمل واوح ٌ
وىمهلل طمٗمظ ا  د ٜمف ول شمًيٓمع هذه اًملوا ٤مت أن شمٖمػم ُمـ قم٘مٞمهللة إُم٦م وُمقىمٗمٝم٤م ُمـ رؾمقًمف
^ وُمـ أزواج سمٜم٤مشمف وأصٝم٤مره وُم٘ملسمٞمف ؿمٞمئ ً٤م.
ثوكقوً :وؿػوت مع إؿقال افطوظـي دم ظثامن:
 )1ؿقل ادجؾز دم تػسر أيي:

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ [افتحريؿ ]11:يعـل :بـل

أمقي! ىمقل ؾم٤مىمط.
إذ رىمٞم٦م

ُم٤مشم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجلة وسمٜمق أُمٞم٦م إٟمام طمٙمٛمقا سمٕمهلل ىملاسم٦م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمـ

ُمقهت٤م ،ومٙمٞمػ شمهللقمق سمٌمء ل ٘مع؟!
ل َ ل شمهللع أن ٜمجٞمٝم٤م ُمـ أيب سمٙمل وقمٛمل؛ ٕهنام يم٤مٟم٤م ىمٌؾ سمٜمل أُمٞم٦م؟!
إن هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم هل اًمٌٞم٧م ُم٤م يم٤من هل٤م أن دمهلل ُمـ ٘مٌٚمٝم٤م أو ّمهللىمٝم٤م ًمقٓ اهلقى
واجلٝمؾ ووٕمػ اًمهلل ـ.
 )2ؿقل هوصؿ ايسـل« :إن ظثامن مل حيسـ احبتفو..ش ؾقف ظدة يؾ :ىمقًمف« :ل حيًـ صحٌيٝم٤م
ول لاع رؾمقل ا ومٞمٝم٤مش

يم م ٓ ٟمهللري ُم٤م ُمّمهللره؟!ُمع أن هذا اًملضمؾ ُمـ اعمُ َح ِهللصملم اعمٕم٤مس ـ وًمف ضمٝمقد ذم شمّمٗمٞم٦م

اًملوا ٤مت!
وم٘مهلل أورد ذم ٟمٗمس اًمٙمي٤مب ىمّم٦م يمن وٚمع اًمزهلاء

 ،صمؿ ىم٤مل( :إمم يمريػم ُمـ اًملوا ٤مت اًميل
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( )

وىم٤مل أ ْم ً٤م( :وُمٝمام يم٤من احل٤مل ،وم٤محلهلل ٨م قمـ ومهللك وُمػماث اًمزهلاء ُمـ أسمٞمٝم٤م وُمقاىمٗمٝم٤م ُمـ ذًمؽ
وُمـ اخل وم٦م ـمق ؾ ويمريػم ،وسم ؿمؽ وم٢من إصح٤مب وإقمهللاء ىمهلل ووٕمقا اًم٘مًؿ إيمؼم مم٤م هق سملم
أ هللي اًملواة وٓ ريٌ٧م سمٕمهلل اًميٛمحٞمص واًميهللىمٞمؼ ذم شمٚمؽ اعملو ٤مت إٓ ىمٚمٞمؾ اًم٘مٚمٞمؾ) ( ).
وهذا اًميقضمف إمم متحٞمص اًملوا ٤مت شمقضمف مجٞمؾ ًمق ٕمٛمؿ قمغم مجٞمع اًملوا ٤مت ًميٜم٘مٞميٝم٤م مم٤م شمًٚمؾ
إًمٞمٝم٤م ُمـ أيم٤مذ ٥م ،وُمٜمٝم٤م هذه اًملوا ٤مت قمـ قمريامن
صمؿ إن هذا ًمٞمس ـمٕمٜم ً٤م قمغم قمريامن

.

 ،سمؾ هق ـمٕمـ ذم رؾمقل ا ^ إذ هق اًمذي اظمي٤مر ٓسمٜميف

هذا اًمزوج!
صمؿ ل ٙم ِ
يػ هب٤م قمٜمهللُم٤م ُم٤مشم٧م سمؾ زوضمف أظميٝم٤م ،ومٙمٞمػ ٗمٕمؾ ^ ذًمؽ وىمهلل هذى أظميٝم٤م؟!
إن هذا اًميٌ٤ميمل قمغم سمٜم٧م رؾمقل ا ^ واًمٓمٕمـ ذم رؾمقًمف ^ هلق طمٚم٘م٦م أظملى ُمـ اًميآُمل قمغم
هذا اًمهلل ـ.
ثؿ ؿقل هوصؿ معروف« :وموتً ظذ إثر...ش.
اًمِمٞمٕم٦م ُمقًمٕمقن سمذيمل إو ع:
ومٕمريامن يمن وٚمع رىمٞم٦م!
وقمٛمل يمن وٚمع وم٤مـمٛم٦م!
ُمع أٟمف ىمهلل أٟمٙمل روا ٦م يمن وٚمع اًمزهلاء يمام شم٘مهللم سمٕمهلل دراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمهلله٤م ومام سم٤مًمف هٜم٤م ل ٓمٌؼ
ُمٜمٝمجف؟!
قمجٌ ً٤م هلذه اًمهللقم٤موى اًميل شمزء إمم رؾمقل ا ^ ىمٌؾ أن شمزء إمم قمريامن
قمريامن سمـ قمٗم٤من

 ،إذ يمٞمػ ٙمن

وٚمع زوضميف رىمٞم٦م ورؾمقل ا ^ طمل ول ٜمي٘مؿ هل٤م؟!

صمؿ يمٞمػ ٙمن وٚمع رىمٞم٦م صمؿ زوضمف اًمٜمٌل ^ أظميٝم٤م سمٕمهلل ُمقهت٤م؟!
أًمٞمس هذا ـمٕمٜم ً٤م ومٞمف ^؟
وٓ ٟمهللري ُم٤م هذا اًمهلل ـ اجلهلل هلل اًمذي ٓ ؽمدد أصح٤مسمف ذم اًم٘مذف سم٤مًمٙم م قمغم قمقاهٜمف وًمق أؾم٤مء
إمم رؾمقل ا ^.
( ) ؾمػمة إاٛم٦م آصمٜمل قمنم ( .) 99/
( )1اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ ( .) 11/
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اعمٝمؿ أن يٌ٤ميمك قمغم هل اًمٌٞم٧م وختيٚمؼ اًملوا ٤مت ٓؾميهللرار اًمٕمقاـمػ وهلل اًمّمح٤مسم٦م وًمق يم٤من
سم٤مًمٌ٤مـمؾ ،وم٠م ـ قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
 )3ؿقل كعؿي ار اجلزائري« :ظثامن...ش.
ٟم٘مقل ًمف :يمٞمػ قملوم٧م ومجٞمع دواو ـ ايؾم م شمريٌ٧م إ امٟمف وُٕم٦م اًميل سم٤م ٕميف شمريٌ٧م إ امٟمف
واًمي٤مر ل ريٌ٧م إ امٟمف؟!
صمؿ هؾ قملف اًملؾمقل ^ ُم٤م قملوم٧م أم ٓ؟!
وم٢من ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ىمٚمٜم٤م :يمٞمػ زوج اسمٜميٞمف ُمـ ُمٜم٤مومؼ؟!
وهؾ ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ يمذًمؽ؟!
ًمق ضم٤مء قمريامن هذا اًمذي شمّمقروٟمف هبذه اًمّمقرة إمم أطمهلليمؿ ومٝمؾ زوضمف اسمٜميف؟!
صمؿ إذا ُم٤مشم٧م إومم سمٕمهلل ُمٕم٤مٟم٤مهت٤م ومٝمؾ زوضمف اًمري٤مٟمٞم٦م؟!
إن اجلقاب طمي ًام ٓ :وأًمػ ٓ!
إذ ًا :يمٞمػ ٗمٕمؾ رؾمقل ا ^ ُم٤م ل ٘مٌٚمف أطمهلليمؿ قمغم ٟمٗمًف؟!
أًمٞمس هذا اًمٙم م ـمٕمٜم ً٤م ومٞمف ^ ىمٌؾ أن ٙمقن ـمٕمٜم ً٤م ذم قمريامن

؟!

٤م هل٤م ُمـ ضملأة قمغم ظمٞم٤مر هذه إُم٦م ،سمؾ قمغم ؾمٞمهلل هذه إُم٦م ^!
 )1ؿقل افؽرـل« :إن مل جيد دم ؿؾبف ظداوة فعثامن ،ومل يستحؾ ظرضف...ش.
وهٙمذا شمٜميٝمل هذه اًملوا ٤مت وإىمقال إمم هذه اًمٜميٞمج٦مُ :مـ ل ٕم٤مد قمريامن و ًيحؾ قملوف
و ٕمي٘مهلل يمٗمله ومٝمق قمهللو ورؾمقًمف يم٤مومل سمام أٟمزل!
وم٢مذا يم٤من رؾمقل ا ل ٗمٕمؾ ذًمؽ ،ومٚمؿ ًيحؾ قملوف ول ٕمي٘مهلل يمٗمله ،سمؾ أدٟم٤مه ُمٜمف وىملسمف إًمٞمف
وزوضمف ُمـ اسمٜميٞمف؛ ومام قمًك أٟم٧م ىم٤ماؾ ًمف ^؟!
ؾمٌح٤من ا ! ٓ ٟمهللري سم٠مي قم٘مؾ ٗمٙمل ه١مٓء؟!
روا ٤مت ىمهلل ووٕم٧م ودؾم٧م ذم اًمٙمي٥م صمؿ شم٘مٌٚميٝم٤م اًمٓم٤ماٗم٦م وأىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م د ٜمٝم٤م وهل سم٠مؾم٤مٟمٞمهلل
جمٝمقًم٦م أو ُميٝمٛم٦م وٓ ٌح٨م قمٜمٝم٤م ،سمؾ ً٤مرع إمم ىمٌقهل٤م ،سمؾ ًمق ل جيهللوا ٕوضمهللوا يمام ٔمٝمل ُمـ يمريػم
ُمـ اًملوا ٤مت اًميل أوردت يمام شم٘مهللم؛ مم٤م هللل قمغم شمٕمٛمهلل اًمقوع.
أٓ ي٘مل ا ه١مٓء ذم أقملاض أصح٤مب رؾمقل ا ^ وأصٝم٤مره وأزواج سمٜم٤مشمف؟!
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سمؾ أٓ ي٘مقن ا  ذم رؾمقل ا ^ وهؿ ّمقرون ُمـ طمقًمف ُمـ أصح٤مسمف وأصٝم٤مره وظميٜمف
هبذه؟!
 )5افروايي اخلومسي وافتل كسبً إػ جعػر بـ حمؿد وؾقفو إكؽوره صفقد ظثامن بدر ًا ،وإكؽوره
إشفوم رشقفف ^ فف مـ ؽـوئؿ بدر؟!
وٟمحـ ٟمؼمئ ضمٕمٗمل ًا ُمـ هذه اًملوا ٦م؛ ٕهن٤م شمّم٤مدم مجٞمع اًملوا ٤مت اًميل شم٘ملر أن قمريامن

ىمهلل

ختٚمػ قمـ سمهللر سم٠مُمل رؾمقل ا ^ أو سم٢مذٟمفً ،مٞمٙمقن سمجقار زوضمف رىمٞم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا ^ ،وأن
رؾمقل ا ^ ىمهلل أؾمٝمؿ ًمف ُمـ همٜم٤ماؿ سمهللر.
وم٘مهلل ورد قمـ قمٌهلل ا سمـ ُمٙمٜمػ سمـ طم٤مرصم٦م إٟمّم٤مري ىم٤مل« :عم٤م ظملج رؾمقل ا ^ إمم سمهللر
ظم َّٚمػ قمريامن قمغم اسمٜميف رىمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م ُمل ْم٦م ومامشم٧م

قم ىمهللم ز هلل سمـ طم٤مرصم٦م اعمهلل ٜم٦م سمِمػم ًا سمام وميح

ا قمغم رؾمقل ا ^ سمٌهللر .وضب رؾمقل ا ^ ًمٕمريامن سمًٝمٛمف ،وأضمله ذم سمهللر ومٙم٤من يمٛمـ
ؿمٝمهلله٤مش.
وىمهلل أورد اًمٌخ٤مري أؾمامء اًمذ ـ طميوا سمهللر ًا ،وم٘م٤مل( :قمريامن سمـ قمٗم٤من اًم٘ملر ظمٚمٗمف اًمٜمٌل ^
قمغم اسمٜميف وضب ًمف سمًٝمٛمف) ( ).
وأورد يمريػم ُمـ قمٚمامء احلهلل ٨م ذًمؽ ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ( ).
وأُم٤م ضمٕمٗمل ومٙمٞمػ ٕم٘مؾ أن ٜمٗمل ؿمٞمئ ً٤م ل حييه ول لد ومٞمف أي روا ٦م شمٜمٗمٞمف سمؾ اًملوا ٤مت شمريٌيف؟!
إن ٟمًٌ٦م اًملوا ٤مت إمم ضمٕمٗمل أو ٍ
أطمهلل ُمـ هل اًمٌٞم٧م ذم أُمقر ل ِمٝمهللوه٤م ول ٜم٘مٚمقه٤م قمـ ؾمٚمٗمٝمؿ
هللل قمغم أطمهلل أُمل ـ:
إمر إول :أهنؿ قطمك إًمٞمٝمؿ ،إذ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م اعم٤موٞم٦م واعمًي٘مٌٚم٦م ٓ شمهللرك سم٤مٓضميٝم٤مد.
إمر افثوين :أن ذًمؽ ُمٙمذوب قمٚمٞمٝمؿ.
وٟمحـ ٟمهلل ـ ا  سم٠مهن٤م ُمٙمذوسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،وطم٤مؿم٤مهؿ ُمـ ادقم٤مء اًمقطمل أو قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م.
هذه هل اًملوا ٤مت وإىمقال اًمٓم٤مقمٜم٦م ذم رؾمقل ا ^ ومري٤مًم٨م اخلٚمٗم٤مء اًملاؿمهلل ـ؛ أًمٞمس هذا

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري (ح.)9119 :
( )1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمدٕمهلل ( ،) 1/1وُمّمدٜمػ اسمدـ أيب ؿمدٞمٌ٦م (ح ،)9111 :اعمٕمجدؿ اًمٙمٌدػم (حُ ،) 19:مًدٜمهلل اًمٓمٞم٤مًمزد
(.) 391
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دًمٞم ً قمغم وضمقد ُم١ماُملة ٟٓمي٘م٤مص ؾمٞمهلل اًمٌنم ^ واٟمي٘م٤مص اًمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف؟!
هذه هل ُمقاىمػ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمـ أصٝم٤مر رؾمقل ا ^ وظميٜمف اقميهللت قمٚمٞمٝمؿ وهذت
رؾمقل ا اًمذي ىملهبؿ وص٤مهلهؿ ،إذ اًملضمؾ قمغم د ـ ظمٚمٞمٚمف ،وم٢من يم٤من ومٞمٝمؿ ـمٕمـ ومٝمق يٕمهللى إمم
رؾمقل ا اًمذي ارشمٗمٕمقا سملومٕمف هلؿ.
واًمٓمٕمـ سم٤مـمؾ ،ورؾمقل ا ^ ىمهلل يم٤من قمٔمٞم ًام ذم شملسمٞميٝمؿ ورومٕمٝمؿ ،ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اخلٚمٗم٤مء واًم٘م٤مدة
واًمِمٝمهللاء واًمّم٤محلقن ،ومٜمٕمؿ اًملؾمقل وٟمٕمؿ إصح٤مب.
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[ ]5براءة آل البيت من روايات :
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قطع انصهح تعثادج اهلل
ادبحٌ إول :افغويي مـ خؾؼ اخلؾؼ.
ادبحٌ افثوين :معرؾي اإلموم وحمبتف تغـل ظـ ظبودة ار .
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ األٟىِ ٛي املكضد وَ اخلمل

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل

ومْمدؾ أٟمٌٞمد٤مءه
ًمٕمدكم« :إن ا شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم َّ

دٚم٧م قمدغم مجٞمدع اًمٜمٌٞمدلم واعملؾمدٚملم ،واًمٗمْمدؾ سمٕمدهللي ًمدؽ د٤م قمدكم
اعملؾمٚملم قمغم ُم اٙميف اعم٘ملسملم ،و ُوم ِّْم ُ
وًمألاٛم٦م ُمـ سمٕمهللك ،وإن اعم اٙم٦م خلهللاُمٜم٤م وظمهللام حمٌٞمٜم٤م٤ ..م قمكم! ًمقٓ ٟمحـ ُمد٤م ظمٚمدؼ ا هدم وٓ طمدقاء
وٓ اجلٜم٦م وٓ اًمٜم٤مر وٓ اًمًامء وٓ إرضش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل قمـ اًمٙمٕمٌ٦م« :وًمقٓ شملسمد٦م يمدلسم ء ُمد٤م ومْمدٚميؽ ،وًمدقٓ ُمدـ شمْمدٛمٜمف
أرض يملسم ء ُم٤م ظمٚم٘ميؽ وٓ ظمٚم٘م٧م اًمٌٞم٧م اًمذي سمف اوميخلتش( ).
اًمًامء وإرض ،وٓ
 )9وىم٤مل اسمـ سم٤مسمق ف« :وجي٥م أن ٕمي٘مهلل أٟمف ًمقٓهؿ عمَ٤م ظمٚمؼ ا ؾمٌح٤مٟمف ّ
طمقاء ،وٓ اعم اٙم٦م وٓ ؿمٞمئً٤م ممّ٤م ظمٚمؼش( ).
اجلٜمّ٦م وٓ اًمٜمّ٤مر ،وٓ هدم وٓ ّ
 )1وىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم اًميٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م شمذيمله روا ٤مهتؿ ُمـ ومْم٤ماؾ ز ٤مرة ىمؼم
احلًلم« :إن هذا ًمٞمس سمٙمريػم قمغم ُمـ ضمٕمٚمف ا إُم٤مُم ً٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وًمف ظمٚمؼ اًمًاموات وإرولمش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ األٟىِ ٛي املكضد وَ اخلمل:
قمجٌ ً٤م هلذه اًملوا ٤مت!!

اًمٙمقن يمٚمف ؾمامؤه وأروف وهقاؤه وُم٤مؤه وضمٜمف وإٟمًف وطمجله وؿمجله ظمٚمؼ ُمـ أضمؾ اصمٜمل قمنم
رضم ً قم٤مؿمقا ذم زُمـ حمهللود صمؿ رطمٚمقا!!

( ) قمٚمؾ اًمنمااع (  ،)9/قمٞمقن أظمٌد٤مر اًملود٤م ( ،)199/1يمدامل اًمدهلل ـ ومتد٤مم اًمٜمٕمٛمد٦م (ص ،)199:اًمٗمّمدقل اعمٝمٛمد٦م
(  ،)113/طمٚمٞمدد٦م إسمددلار (  ،) 1/اًمٌحدد٤مر (ُ ،)919/99( ،)999/19( )919/ 1مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر
(صُ ،)1 9:مًدددٜمهلل ايُمددد٤مم اًملوددد٤م (  ،)91/شمٗمًدددػم اًمّمددد٤مذم (  ،) 31/9( )111/شمٗمًدددػم ٟمدددقر اًمري٘مٚمدددلم
( ،) 13/9شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ ( ُ ،)933/مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم(  ،)91/هم٤م ٦م اعملام( .)193/
(ُ )1مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)911/ 1اًمٌحد٤مر (ُ ،) 19/31مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر (ُ ،)19مقؾمدققم٦م أطم٤مد د٨م أهدؾ
اًمٌٞم٧م ( ،)919/3يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص ،)191:وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (.)9 9/ 1
( )9آقمي٘م٤مدات ( ،)39اهلهللا ٦م (ص ،)19:سمح٤مر إٟمقار (.)139/19( )999/ 9
( )1واٟمٔمل :اًمز ٤مرة ذم اًمٙمي٤مب واًمًٜم٦م جلٕمٗمل اًمًٌح٤مين ( ،) 9ذم فم ل اًميقطمٞمهلل جلٕمٗمل اًمًٌح٤مين (.)193
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وًمهللوا يمام وًمهلل اًمٜم٤مس وُم٤مشمقا يمام ٛمقت اًمٜم٤مس ٠ميمٚمقن و نمسمقن و ٌقًمقن و ّمحقن و ٛملوقن
و ٕمؽمهيؿ ُم٤م ٕمؽمي اًمٌنم صمؿ ٙمقن اًمٙمقن يمٚمف واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ واجلـ يمٚمٝمؿ ُمـ أضمٚمٝمؿ!!
إن هذا ٌٓمؾ احلٙمٛم٦م ايهلٞم٦م ذم هذا اًمقضمقد.
وا  ظمٚمؼ اخلٚمؼ حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ،وطمهللد سمٜمٗمًف  شمٚمؽ احلٙمٛم٦م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ [اًمذار ٤مت.]99:
ومحهللد ؾمٌح٤مٟمف ُملاده ُمـ إجي٤مد اخلٚمؼ ذم ُم٘مّمهلل واطمهلل ،هق« :قمٌ٤مدشمفش ؾمٌح٤مٟمف ،صمؿ ذيمل  أٟمف ىمهلل
شمٕمٝمهلل اًمٌنم ٦م سم٤مًملؾمؾ ًميح٘مٞمؼ شمٚمؽ احلٙمٛم٦م ،وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ [اًمٜمحؾ.]99:
وهذه ىمْمٞم٦م ُمـ اًمقوقح ًمهللى يمؾ ُمًٚمؿ سمحٞم٨م ٓ حتي٤مج إمم سمٞم٤من ًمقٓ ُم٤م ورد ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م
وُمّمٜمٗم٤مهتؿ ُمـ روا ٤مت وأىمقال شمٜم٤مىمض هذه احل٘مٞم٘م٦م اًم٘ملهٟمٞم٦م.
وؾقام يع ظرض فتؾؽ افروايوت وإؿقال مـ مصودر افطوئػي:
 -1افروايي إوػ :ورد ومٞمٝم٤م٤ « :م قمكم! ًمقٓ ٟمحـ...ش.
رب اًمٕم٤معملم ٘ملر أٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ ُمـ أضمؾ أن ٕمٌهللوه ،وهذه اًملوا ٦م شم٘مقلً« :مقٓ ٟمحـش-أي:
اًمٜمٌل ^ وقمكم وهل سمٞميف -عم٤م ظمٚمؼ اخلٚمؼ ،وهذا ٜم٤مىمض يم م ا  ، وا شمٕم٤ممم ل ذيمل ذم يمي٤مسمف أٟمف
سمٕم٨م رؾمقًٓ ًمٞمهللقمق اًمٜم٤مس إمم اًمٜمٌل ^ وقمكم

وإٟمام سمٕمريٝمؿ ًمٞمهللقمقا اًمٜم٤مس إمم قمٌ٤مدة ا ؾمٌح٤مٟمف.

صمؿ ُم٤م اعم٘مّمقد سم٘مقًمفً« :مقٓ ٟمحـ..ش؟!
هؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ًمقٓ ُمٕمقٟميٝمؿ  عم٤م اؾميٓم٤مع أن خيٚمؼ؟!
ٓ أفمـ أن ذًمؽ ُملاد ،وإٓ وم٢من اًمٚمٗمظ ٓ ٠مسم٤مه.
أم أٟمف ًمقٓ وضمقدهؿ عم٤م أوضمهلل ا  همػمهؿ؟!
ومٝمؿ ل قضمهللوا إٓ سمٕمهلل هٓف اًمًٜملم ُمـ وضمقد هدم

.

صمؿ إذا يم٤مٟمقا هؿ اعم٘مّمهلل ُمـ إجي٤مد اخلٚمؼ ،ومامذا ًيٗمٞمهللون ُمـ ظمٚمؼ اًمٜم٤مس ،وم٘مهلل ظمٚم٘مقا ذم زُمـ
ؾمٌ٘مٝمؿ ىمٌٚمف أٟم٤مس وُم٤مشمقا ،صمؿ ضم٤مء سمٕمهللهؿ أٟم٤مس صمؿ قم٤مؿمقا سملم اًمٜم٤مس ُم٘مٝمقر ـ ُمٖمٚمقسملم ُمـ سمٕمهلل
احلًلم

 ،ومام هل وم٤ماهللهتؿ ممـ ؾمٌ٘مٝمؿ وممـ حل٘مٝمؿ وممـ قم٤مش ُمٕمٝمؿ؟!
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يم م ٓ ُمٕمٜمك ًمف إٓ ًمٚميٝمق ؾ واخلهللاع.
٘ملر ا  أن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ إٟمام اظميّمٝمؿ سم٤مًملؾم٤مًم٦م ُمـ أضمؾ أن ٌٚمٖمقا اًمٜم٤مس رؾم٤مًم٦م ا
.
وم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ ُمٙمٚمٗمقن سم٢مسم غ اًمٜم٤مس رؾم٤مًم٦م ا  ،ومٙمٞمػ أصٌحقا هؿ اعم٘مّمهلل ُمـ ظمٚمؼ
اًمٜم٤مس ،ىم٤مل ا شمٕم٤ممم:

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ [اًمٜمحؾ.]99:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ [اًمٜمً٤مء.] 99:
ومقضمقدهؿ ُمـ أضمؾ همػمهؿ ،أرأ ٧م ًمق ل قضمهلل أٟم٤مس ومٝمؾ ؾمٞمقضمهلل ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء وؾمٞمٙمقٟمقن
رؾم ً؟! وإذا يم٤من هذا طم٤مل اًملؾمؾ ومام سم٤مًمؽ سمٖمػمهؿ؟!
ذم احل٘مٞم٘م٦م أن هذا اًمٙم م ٓ ُمٕمٜمك ًمف إٓ اًميٝمق ؾ اًمذي هق أٟمٛمقذج ًمٚملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم هل
اًمٌٞم٧م.
صمؿ ًمق اومؽموٜم٤م أن هذا اًمٙم م ًمف ُمٕمٜمك ،وهق :أن ا  ظمٚمؼ اخلٚمؼ ُمـ أضمؾ إاٛم٦م ،ومٜم٘مقل:
عم٤مذا خيٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف اخلٚمؼ ُمـ أضمؾ إاٛم٦م؟!
وُم٤م هل اًمٕمٚم٦م اًمٔم٤مهلة؟!
إن ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ٟمً٥م ،وإٟمام لشمٗمع ايٟمً٤من قمٜمهلل ا ؾمٌح٤مٟمف سمام
حي٘م٘مف ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح.
وًمق ؾم٠مًمٜم٤مُ :م٤م هق اًمٕمٛمؾ اًمذي ضملى قمغم أ هللي إاٛم٦م وم٤مؾميح٘مقا سمف أن جيٕمٚمٝمؿ ا  اعم٘مّمهلل
ُمـ ظمٚم٘مف؟!
زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أن إاٛم٦م ُمٜمّمقسمقن ُمـ ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞم٘مقُمقا سمحام ٦م اًمهلل ـ وإسم همف!!
ومٝمؾ ىم٤مم أاٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م سمٕمهلل احلًلم

سمٌمء ُمـ ذًمؽ ومحٛمقا اًمهلل ـ وطملؾمقه وسمٚمٖمقه ًمٚمٜم٤مس

وحتٛمٚمقا إذى ذم ؾمٌٞمٚمف؟!
اًمي٤مر ل ِمٝمهلل سم٠مهنؿ ل ٗمٕمٚمقا ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ ،وإٟمام ىمّم٤مرى سمٕمْمٝمؿ أن ٙمقن يمٖمػمه ُمـ
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اًمّم٤محللمٕ ،مٌهلل ا  ذم ذات ٟمٗمًف و ٌٚمغ سمٕمض ُم٤م ٌٚمٖمف همػمه.
وم٠مي وملق سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ ذم قمٌقد يٝمؿ  واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف؟!
سمؾ ًم٘مهلل يم٤من ًمٖمػمهؿ ُمـ اجلٝم٤مد وحتٛمؾ شمٌٕم٤مشمف ُم٤م ل ٙمـ ًمٌٕمْمٝمؿ ،ومٝمذا ايُم٤مم أمحهلل سمـ طمٜمٌؾ
إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م ذم قمٍمه أراده اخلٚمٞمٗم٦م اعم٠مُمقن أن ٘مقل يمٚمٛم٦م واطمهللة ٕمي٘مهلل ايُم٤مم أمحهلل أهن٤م يمٗمل ومٚمؿ
وههللد سم٤مًم٘ميؾ ول جي٥م إًمٞمٝم٤م ،ومٛمـ ُمـ إاٛم٦م سمٕمهلل احلًلم شمٕملض عمريؾ ذًمؽ
وطمٌس ُ
وضب ُ
٘مٚمٝم٤م ُ
ووحك سمٜمٗمًف ٕضمؾ د ٜمف؟!
إذ ًا :عم٤مذا خيٚمؼ ا  اخلٚمؼ ُمـ أضمٚمٝمؿ وخيٚمؼ هدم وطمقاء واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمًامء وإرض ُمـ
أضمٚمٝمؿ ول ٙمـ هلؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف ُم٤م ًمٌٕمض قمٚمامء اًمًٜم٦م؟!
صمؿ ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء ىمٌؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ شمٕملوقا ًمألذى ذم ؾمٌٞمؾ إسم غ اًمهلل ـ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىميؾ،
وُمٜمٝمؿ ُمـ أوذي ول ؽماضمع قمـ اًمهللقمقة ول ٕمٛمؾ سم٤مًمي٘مٞم٦م طمٗم٤مفم٤مً قمغم ٟمٗمًف ،واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ممٚمقء
سمذيمل ُمقاىمٗمٝمؿ ،ومٚمؿ ل ٙمـ اخلٚمؼ ُمـ أضمٚمٝمؿ؟!
يمؿ ُمـ دٓاؾ وؿمقاههلل شمٙمذب هذه اًمهللقمقى وشمٌٓمٚمٝم٤م؟!
وًمق ل ٙمـ ومٞمٝم٤م إٓ أهن٤م ُمٜم٤مىمْم٦م ًم٘مقل ا :

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

[اًمذار ٤متً ]99:مٙم٤من يم٤مومٞم ً٤م ذم سمٓم هن٤م ،ومٙمٞمػ وقمنمات أ ٤مت شمٌٓمٚمٝم٤م واًمقاىمع ٌٓمٚمٝم٤م واًمٕم٘مؾ
ٌٓمٚمٝم٤م.
وًمٙمددـ ىمّمددهلل هدد١مٓء اعميددآُمل ـ قمددغم د ددـ ا ىمٓمددع اًمّمددٚم٦م سمٕمٌدد٤مدة ا  اًميددل هددل اعم٘مّمددهلل ُمددـ
وضمقدهؿ وآؾميامع إمم شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شمٗمًهلل شمّمقر اًمٜم٤مس ًمٚمحٞم٤مة وإطمٞم٤مء ومٞميٕمٚم٘مقن سمد٤معمخٚمقق
و هللقمقن اخل٤مًمؼ.
 -2افروايي افثوكقي« :فقٓ إئؿي..ش.
عم٤مذا ًمقٓ إاٛم٦م ُم٤م ظمٚمؼ ا  اجلٜم٦م واًمٜم٤مر؟!
وُم٤م قم ىم٦م إاٛم٦م سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر؟! اجلٜم٦م ظمٚم٘مٝم٤م ا

عمـ أـم٤مقمف واًمٜم٤مر ظمٚم٘مٝم٤م عمـ قمّم٤مه،

واًمٜم٤مس اعمخ٤مـمٌقن سم٤مًمٓم٤مقم٦م وضمهللوا ىمٌؾ إاٛم٦م وسمٕمهلل إاٛم٦م؟!
وإاٛم٦م إٟمام ضم٤مءوا ذم زُمـ حمهللد صمؿ ُم٤مشمقا يمٖمػمهؿ ،ومٚمق أن إاٛم٦م ظمٚم٘مقا ُمـ أول اًمي٤مر ل ويم٤مٟمقا
هؿ اًملؾمؾ إمم اًمٌنم ٦م ُمٜمذ هدم

إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ًملسمام يم٤من اًمٙم م ًمف وضمف.

أُم٤م وإاٛم٦م إٟمام ضم٤مءوا ذم زُمـ حمهللد صمؿ رطمٚمقا ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إٟمف ًمقٓهؿ عم٤م ظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر.

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ

445

ً

ًمٞمً٧م اعمِمٙمٚم٦م ورود أُمريد٤مل هدذه اًملوا د٤مت اعمٗمدؽماة اًمقاودح٦م اًمدٌٓم ن ،وإٟمدام اعمِمدٙمٚم٦م شمّمدهلل ؼ
قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م هل٤م وشمؼم له٤م ،وإٓ وم٢من اًمٙمذب ذم اًملوا ٤مت ٓ طمٍم ًمف.
 -3افروايي افثوفثي :تضؿـً ؿضقتغ:
افؼضقي إوػ :ىمْمٞم٦م اًمًٌ٥م ذم شمٗمْمٞمؾ اًمٙمٕمٌ٦م.
افؼضقي افثوكقي :ىمْمٞم٦م اًمًٌ٥م ذم ظمٚمؼ اًمٙمٕمٌ٦م.
أُم٤م اًم٘مْمٞم٦م إومم ومًي٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم ذم ُمٌح٨م ىم٤مدم.
ش.

وأُم٤م اًم٘مْمٞم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ومٝمل ُمقوققمٜم٤م ،وهق ضمٕمؾ اًمًٌ٥م ذم ظمٚمؼ اًمٙمٕمٌ٦م هق« :احلًلم
وهذا اُميهللاد ًمٚملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م؟!
ًمٙمـ هذه اًملوا ٤مت حتٍم اًمًٌ٥م ذم ظمٚمؼ اًمٙمٕمٌ٦م واًمٌٞم٧م احللام هق« :احلًلم
واحلًلم

ش.

ُمـ اًمٌنمد اًمدذ ـ ظمٚم٘مد٧م اًمًدٛمقات وإرض ُمدـ أضمٚمٝمدؿ ،واجلٜمد٦م واًمٜمد٤مر ُمدـ

أضمٚمٝمؿ ،واًمٙمٕمٌ٦م ُمـ أضمٚمٝمؿ ،صمؿ يمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ قمٌ٤مدة ا .
ومٕمٌ٤مدة ا ؾمٌح٤مٟمف ُمـ مجٞمع اًمٌنم  -سمام ومٞمٝمؿ احلًلم

 -هل اعم٘مّمهلل ُمـ اخلٚمؼ.

ًمٙمـ ىمّمهلل اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م هق ومّمؾ إُم٦م قمـ سمٞم٧م رهب٤م  يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمدٞمئ٦م ا شمٕمد٤ممم
سمٞم٤مٟمف.
 -4أمو ؿقل ابـ بوبقيف افؼؿل ؾفق أثر مـ آثور تؾؽ افروايوت.
وٟمحـ ٟمٕمج٥م! يمٞمػ ًيجٞم٥م اسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل وهق ُمـ يمٌ٤مر قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م عمريؾ هذه اًملوا ٤مت
اعمٙمذوسم٦م واًميل شمٜم٤مىمض يمي٤مب ا  وشمٜم٤مىمض اًمقاىمع واًمٕم٘مؾ يمام ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ،وًمٙمـ ًمٞمً٧م هذه
هل اعملة إومم اًميل اؾميج٤مب ومٞمٝم٤م اسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل عمريؾ هذه اًملوا ٤مت ،ومٙميٌف ممٚمقءة سمآٓف
اًملوا ٤مت اًميل ٓ شم٘مؾ قمٜمٝم٤م ذم اًمٖمٚمق ،واًم٘م٤مرئ هلذا اًمٌح٨م ؾمٞمجهلل ٟمامذج ُمـ أىمقاًمف شمٚمؽ.
 -5ؿقل افؽوصوين:
ؼمر ذًمؽ سم٠مٟمف ًمٞمس يمريػم ًا ذم طمؼ احلًلم

 ..إًمل.

وذم هذا اًمٙم م صم ث مجؾ:
اجلؿؾي إوػ :ىمقًمف ذم اًملوا ٤مت اعمقوققم٦م ًمز ٤مرة ىمؼم احلًلم :إٟمف ًمٞمس سمٙمريػم.
اًملوا ٤مت ُمٜمًقسم٦م إمم إاٛم٦م ذم حتهلل هلل أضمل اًمز ٤مرة ،وٟمحـ ٟميً٤مءل :يمٞمػ قملف إاٛم٦م ذًمؽ

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ
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إن اًمِمٞمٕم٦م شمزقمؿ أن إاٛم٦م ٌٚمٖمقن قمـ ا  وقمـ رؾمقًمف ^ وم٘مط وم٠م ـ قمـ ا  أو قمـ ٟمٌٞمف
^ ذيمل هذا إضمل؟!
هؾ ٠ميت إاٛم٦م وطمل ضمهلل هلل خيؼمهؿ سمام ل لد قمـ رؾمقل ا ^؟!
إن ز ٤مرة اًم٘مٌقر ل لد ومٞمٝم٤م أي أضمل ،وإٟمام ورد احل٨م قمغم ز ٤مرهت٤م ًمٚمٕمؼمة ،يمام رووا هؿ أن اًمٜمٌل
^ ىم٤مل( :زوروا افؼبقر تذـرـؿ أخرة)( ).
ومٙمٞمػ أصٌح٧م ز ٤مرة اًم٘مٌقر د ٜم ً٤م ٗمْمؾ ز ٤مرة اًمٙمٕمٌ٦م يمام ؾمٞم٠ميت؟!
صمؿ ًمق ىمٚمٜم٤م :إن ذم ز ٤مرهت٤م أضمل ًا؛ ومٝمؾ ورد ذم اًمًٜم٦م ذيمل أضمقر ُمـ زار ىمٌقر إاٛم٦م ول خيٚم٘مقا
سمٕمهلل؟!
ِ
ول َ ل ْ ذيمل ز ٤مرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘م لم اًمذ ـ هلؿ ُمـ اجلٝم٤مد واًمّمؼم قمغم شمٌٚمٞمغ اًمهلل ـ ُم٤م ؿمٝمهلل سمف
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟
اجلؿؾي افثوكقي :ؿقفف« :جعؾف ار إموموً...ش.
أُم٤م احلًلم ومٝمق أهؾ ٕن ٙمقن إُم٤مُم٤مًً ،مٙمـ اًمٜمدزاع :أ ـ وضمهلل أن ا  ضمٕمٚمف إُم٤مُم ً٤م؟!
هذا يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس ومٞمف ذيمل ًمٚمحًلم ،ومٙمٞمػ ٜمً٥م إمم ا ُ م٤م ل ٘مؾ؟! إذ ىمقًمف:
«ضمٕمٚمف ا ش أي :ذم يمي٤مسمف.
صمؿ هذه اًمًٜم٦م اعمٓمٝملة قمـ ٟمٌٞمٜم٤م ^ ل لد ومٞمٝم٤م طملف واطمهلل أن احلًلم

إُم٤مم ًمٚمٛم١مُمٜملم.

اجلؿؾي افثوفثي« :ؿقفف :وفف خؾؼ افسؿقات وإرضغش.
فم٤مهل اًمٚمٗمظ أن ا  إٟمام ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرولم ًمف وطمهلله ،واًملوا ٤مت إظملى شمهللل قمغم
أن مجٞمع إاٛم٦م ِم٤مريمقٟمف ذم ذًمؽ.
صمؿ يمٞمػ ظمٚمؼ اًمًٛمقات وإرض ُمـ أضمؾ احلًلم واحلًلم إٟمام قم٤مش ٟمحق مخًلم ؾمٜم٦م
واًمٙمقن خمٚمقق ُمٜمذ هٓف اًمًٜملم ،وه٤م هق ُمٜمذ أن اؾميِمٝمهلل

إمم أن ًمف أيمريل ُمـ أًمػ وأرسمٕماما٦م

( ) ُمٜميٝمك اعمٓمٚم٥م ًمٚمحدكم (  ،)939/ذيمدلى اًمِمدٞمٕم٦م ذم أطمٙمد٤مم اًمنمد ٕم٦م ( ،)91/1ؿمدجلة ـمدقسمك ( ،)99 /1وذم
اًميحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م ًمٚمجزاالي (ص )991:ز ٤مدة (شمذيمل اعمقت وشمهللُمع وشملق اًم٘مٚم٥م).
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قم٤مم ومٙمٞمػ ظمٚمؼ اًمٙمقن ُمـ أضمٚمف إذ ًا؟!
صمؿ يمٞمػ ُظمٚمؼ اًمٙمقن ُمـ أضمٚمف ول ُ َّٛمٙمـ ًمف ذم إرض ـمقال طمٞم٤مشمف

؟! ُم٤م اًمٗم٤ماهللة ُمـ

ظمٚمؼ اًمٙمقن ُمـ أضمٚمف؟!
يم م ًمٞمس حتيف ـم٤ماؾ إٓ اًميٝمق ؾ وايهي٤مم.
وقمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م حيلصقن قمغم ُمريؾ هذا اًمٙم م ٓؾميهللرار اًمٕمقاـمػ ًمًهلل صمٖملة ٟم٘مص إدًم٦م قمغم
ادقم٤ماٝمؿ وُمزاقمٛمٝمؿ.
وم٘مهلل ادقمقا أُمل ًا قمٔمٞم ًام ذم ايُم٤مُم٦م وإاٛم٦م ..أُمل ًا أقمٔمؿ مم٤م ورد ًمألٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ ،وُمع ذًمؽ ٓ
شمقضمهلل ه ٦م واطمهللة ذم يمي٤مب ا  شمٜمص قمغم إُم٤مُم٦م قمكم

وٓ أطمهلل ُمـ إاٛم٦م مم٤م ضمٕمٚمٝمؿ حي٤موًمقن

ؾمهلل هذا اًمٜم٘مص سميٚمؽ آدقم٤مءات.
وإٓ ومِمخص َظم َٚم َؼ ا ُ مـ أضمٚمف اًمًٛمقات وإرض واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمهللٟمٞم٤م وأظملة ٓ
ذيمله ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة واطمهللة؟!
اًمٕم٘مؾ ٓ ٘مٌؾ ذًمؽ سمؾ ٘مٓمع سمٌٓم ٟمف.
وسمٛمريؾ هذه آدقم٤مءات أراد اعميآُملون إوٕم٤مف دًٓم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمغم قمٌقد ٦م ا ً مييٕمٚمؼ
سمٛمـ ظمٚمؼ اًمٙمقن ُمـ أضمٚمف!!
أو ُمـ أضمؾ إاٛم٦م،

وم٢مذا ؾمٛمع اًمِمخص أٟمف خمٚمقق هق ويمؾ اًمٙمقن ُمـ أضمؾ احلًلم
ٍ
قمٜمهللاذ يٕمٚمؼ هبؿ و ٜم ًك رب اًمٕم٤معملم ،وهذا ُم٤م ُمٚمئ٧م سمف ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م ،وم٘مهلل ذيمل احلًلم ذم
ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وذم ُمقاؾمٛمٝمؿ أيمريل مم٤م ذيمل رب اًمٕم٤معملم.
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املطمب الجاٌ٘
األٟىِ ٛي أزكاُ اإلضالً

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ:ٛ

« :أٟميؿ اًمّم ة ذم يمي٤مب ا ،

) ٟمًٌقا إمم داود سمـ يمريػم أٟمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب قمٌهلل ا

وأٟميؿ اًمزيم٤مة ،وأٟميؿ احل٩م؟ وم٘م٤مل٤ :م داود! ٟمحـ اًمّم ة ذم يمي٤مب ا  ،وٟمحـ اًمزيم٤مة ،وٟمحـ
اًمّمٞم٤مم ،وٟمحـ احل٩م ،وٟمحـ اًمِمٝمل احللام ،وٟمحـ اًمٌٚمهلل احللام ،وٟمحـ يمٕمٌ٦م ا  ،وٟمحـ ىمٌٚم٦م ا ،
وٟمحـ وضمف ا  ،ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ [اًمٌ٘ملة] 9:ش( ).
 )1ىم٤مل ضمٕمٗمل اًميًؽمي  -اعمقصقف قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م سم٤مًمٕم ُم٦م  -قمـ احلًلم حت٧م قمٜمقان ( ّ
أن ا
ظمّمف

سمخّم٤ماص اًمٙمٕمٌ٦م) سمٕمهلل ُم٘م٤مرٟم٦م سملم ُم٘م٤مم وز ٤مرة احلًلم وسملم اًمٙمٕمٌ٦م ُم٤م ٟمّمف( :اًمي٤مؾمٕم٦م:

ضمٕمؾ ـمقاومف ريمٜم ً٤م ُمـ أريم٤من ايؾم م وم٘م٤مل ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ وُمـ ل ٠مت سمف ٟم٘مص ريمٜم ً٤م ُمـ
أريم٤من ايؾم م واحلًلم

ىمهلل ضمٕمٚم٧م ز ٤مرشمف ريمٜم ً٤م ُمـ أريم٤من ايؾم م واي امن ،وم٘مهلل ورد ذم

احلهلل ٨م ّ
أن شم٤مرك ز ٤مرشمف ُمٜمي٘مص اي امن ىم٤مـمع حللُم٦م رؾمقل ا

ورمحف ،وىمهلل قمؼ رؾمقل ا

 ،وذم روا ٦مً( :مٞمس سمِمٞمٕم٦م) ،وذم روا ٦م ( :إن يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ومٝمق ُمـ وٞمٗم٤مهنؿ) ،وذم روا ٦م:
(شم٤مرك طم٘م ً٤م ُمـ طم٘مقق ا وًمق طم٩م أًمػ طمج٦م) ،وذم روا ٦م( :حملوم ُمـ اخلػم) ،وذم روا ٦م سمٕمهلل أن
ؾمٛمع أطمهللهؿ

ّ
أن مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م شم٠ميت قمٚمٞمٝمؿ اًمًٜم٦م واًمًٜمي٤من ٓ زوروٟمف ،ىم٤مل( :طمٔمٝمؿ

أظمٓمئقا ،وقمـ صمقاب ا زاهمقا ،وقمـ ضمقار رؾمقل ا

شمٌ٤مقمهللوا)) ( ).

و ٘مقل حت٧م اًمٕمٜمقان ٟمٗمًف أ ْم ً٤م( :اًمري٤مًمري٦م قمنمة :ضمٕمٚمف ُمٓم٤موم ً٤م ًمٚمٜم٤مس وضمٕمؾ صمقاب اًمٓمقاف
ضمز ً سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أؿمقاـمف وظمٓمقاشمف  ،وىمهلل زادت ومْمٞمٚم٦م ز ٤مرة احلًلم

قمغم ذًمؽ أوٕم٤موم ً٤م يمريػمة

يمام شمٌلم ذم قمٜمقان اًمز ٤مرة.
اًملاسمٕم٦م قمنمة :ضمٕمٚمف ُمٓم٤موم ً٤م ًمٚمٛم اٙم٦م يمام ورد أٟمف عم٤م سمٜمك ضمؼمااٞمؾ اًمٙمٕمٌ٦م سم٠مُمل ا ـم٤موم٧م طمقهل٤م
اعم اٙم٦م وهؿ ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ يم٤مٟمقا حيلؾمقن اخلٞمٛم٦م اًميل ُأٟمزًم٧م ُمـ اجلٜم٦م وسمٜمٞم٧م قمغم ىمقاقمهلل اًمٌٞم٧م

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)919/11شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،)9 1 ،11/هتذ ٥م اعم٘م٤مل (ص.) 91:
()1اخلّم٤ماص احلًٞمٜمٞم٦م (ص.)139:
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اًميل سمٜم٤مه٤م اعم اٙم٦م ىمٌؾ ظمٚمؼ هدم ،ورومٕم٧م ىمقاقمهلله٤م سم٢مزاء اًمياح واًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر واًمٕملش ،وعم٤م ٟمحك
اخلٞمٛم٦م وسمٜمك ضمؼمااٞمؾ اًمٌٜم٤مء اًمري٤مين وـم٤موم٧م اعم اٙم٦م طمقًمف ٟمٔمل هدم وطمقاء إًمٞمٝمؿ وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م وـم٤موم٤م ؾمٌٕم٦م
أؿمقاط ،واحلًلم

ىمهلل يم٤من ُمٓم٤موم ً٤م ًمٚمٛم اٙم٦م طملم يم٤من ٟمقر ًا ُمع إٟمقار اعمحهللىم٦م سم٤مًمٕملش ويم٤من

ؿمٗمٞمٕم ً٤م ًمٚمٛم اٙم٦م) ( )..

( )اخلّم٤ماص احلًٞمٜمٞم٦م (ص.)139:

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ

451

ً

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ األٟىِ ٛي أزكاُ اإلضالً:

ًم٘مهلل ذع ا  قمٌ٤مدات د ٜمٞم٦م أوص هب٤م قمٌ٤مده ورشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمريقاب واًمٕم٘م٤مب واجلٜم٦م واًمٜم٤مر،

وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م أريم٤من ايؾم م اخلٛمً٦م :اًميقطمٞمهلل واًمّم ة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م ..وهذه إريم٤من
٘مقم قمٚمٞمٝم٤م رطم٤م اًمهلل ـ ،وىمهلل أداه٤م اعمًٚمٛمقن ُمٜمذ وضمقهب٤م وإمم اًمٞمقم ،وهذه هل أؾمس اًمهلل ـ.
ًمٙمـ اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م شمٚمٖمل شمٚمؽ إريم٤من ،وشمزقمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م أقمامًٓ شم١مدى وًمٙمٜمٝم٤م:
«أؿمخ٤مصش شمٜم٤مدى وهؿ إاٛم٦م!!
يمؾ ذًمؽ ؾمٌٌف شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل أومًهللت دٓٓت إًمٗم٤مظ.
إذ يمٞمػ ٙمقن ايٟمً٤من هق اًمّم ة واًمزيم٤مة ..إًمل.
هٙمذا ٙمقن آؾميٝمزاء سمهلل ـ ا  وإًمٖم٤مء ُأؾمًف ًمييجف اًم٘مٚمقب إمم همػمه .
وم٤م ؾمٌح٤مٟمف ذع ًمٕمٌ٤مده قمٌ٤مدات ًمييجف إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمٔمٛمف وشمي٘ملب إًمٞمف ،وًمٙمـ اًملوا ٤مت
شمٚمٖمل شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مدات ًمي٘مٓمع صٚم٦م اًمٕمٌ٤مد سمخ٤مًم٘مٝم٤م وشميجف إمم ظمٚمؼ ُمـ ظمٚم٘مف!!
صمؿ ٓ شمٙميٗمل هذه اًملوا ٤مت سمجٕمؾ اًمٌنم هؿ هذه اًمٕمٌ٤مدات؛ سمؾ شمْمٞمػ أهنؿ هؿ (افشفر ايرام
وافبؾد ايرام) ،واًمِمٝمل هق ضمزء ُمـ اًمزُمـ ،واًمٌٚمهلل ضمزء ُمـ إرض ،ومٙمٞمػ ّمٌح اًمٌنم زُمٜم٤مً
و ّمٌح اًمٌنم ُمٙم٤مٟم ً٤م؟!
صمؿ شميهللرج اًملوا ٦م ذم هذا اًمٙم م اًمذي ٓ ِمٌف يم م اًمٕم٘م ء ،ومي٘مقل :إن إاٛم٦م هؿ (يمٕمٌ٦م ا )
وٓ ٟمهللري ُم٤م اعملاد سمٙمٕمٌ٦م ا ؟!
وم٤مًمٙمٕمٌ٦م هل ذًمؽ اًمٌٜم٤مء اًمذي يجف إًمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم صٚمقاهتؿ وذسم٤ماحٝمؿ وطمجٝمؿ ،ومٝمؾ ٕمٜمل
ذًمؽ أن ُشمٚمٖمك شمٚمؽ اًم٘مٌٚم٦م ًمٞميجف إمم ايُم٤مم؟!
هذا فم٤مهل اًمٚمٗمظ.
صمؿ شم٘مقل اًملوا ٦م« :وكحـ ؿبؾي ارش هؾ شمل هلل اًملوا ٦م أن شم٘مقل :إن ا  يجف إًمٞمٝمؿ ومٝمؿ ىمٌٚميف؟!
ٓ ًيٌٕمهلل ،وم٢مهنؿ ىمهلل زقمٛمقا يمام ؾمٞم٠ميت أن ا  زور ىمؼم احلًلم يمؾ أؾمٌقع.
أم أن هذا شم٠ميمٞمهلل ًمينم ع ىمٌٚم٦م ضمهلل هللة شميجف إًمٞمٝم٤م اًم٘مٚمقب واًمقضمقه سمهللًٓ ُمـ اًم٘مٌٚم٦م اعمنموقم٦م ذم
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م اعمٓمٝملة؟!
وأظمػم ًا! ختيؿ سمام أوردٟم٤مه ذم اًمٗمّمؾ إول سمجٕمؾ إاٛم٦م صٗم٤مت رب اًمٕم٤معملم!!
ُم٤مذا سم٘مل ُمـ اًمهلل ـ  سمٕمهلل ذًمؽ؟!
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املبخح الجاٌ٘
وعسف ٛاإلواً ٔحمبتْ تػين عَ عباد ٚاهلل 
ادطؾى إول :معرؾي اإلموم ـوؾقي دم افـجوة.
ادطؾى افثوين :دظقى أن حى ظع يدخؾ اجلـي.
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن صقعي ظع مغػقر هلؿ.
ادطؾى افرابع :دظقى أكف ٓ يدخؾ افـور أحد مـ افشقعي.
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املطمب األٔه
وعسف ٛاإلواً كافٗ ٛيف الٍجاٚ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم رضمؾ ُمـ أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف ىم٤مل« :دظمؾ ؾمٚمامن قمغم قمكم ،ومً٠مًمف قمـ ٟمٗمًف؟

وم٘م٤مل٤ :م ؾمٚمامن ،أٟم٤م اًمذي دقمٞم٧م إُمؿ يمٚمٝم٤م إمم ـم٤مقميل ،ومٙمٗملت ومٕمذسم٧م ذم اًمٜم٤مر ،وأٟم٤م ظم٤مزهن٤م قمٚمٞمٝمؿ،
طم٘م ً٤م أىمقل ٤م ؾمٚمامن ،إٟمف ٓ ٕملومٜمل أطمهلل طمؼ ُمٕملوميل إٓ يم٤من ُمٕمل ،أظمذ ا قمغم اًمٜم٤مس اعمٞمري٤مق زم
ومّمهللق ُمـ صهللق ،ويمذب ُمـ يمذبش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝ

[اًمٙمٝمػ1:

] أٟمف ىم٤مل(« :اًمٕمٛمؾ

اًمّم٤مًمح) اعمٕملوم٦م سم٤مٕاٛم٦م( ،وٓ نمك سمٕمٌ٤مدة رسمف أطمهلل ًا) اًميًٚمٞمؿ ًمٕمكم ٓ نمك ُمٕمف ذم اخل وم٦م ُمـ ًمٞمس
ذًمؽ ًمف ،وٓ هق ُمـ أهٚمفش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م ا ٘ مقل « :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طمجيل قمغم
ظمٚم٘مل ،وٟمقري ذم سم دي ،وأُمٞمٜمل قمغم قمٚمٛمل ٓ ،أدظمؾ اًمٜم٤مر ُمـ قملومف وإن قمّم٤مين ،وٓ أدظمؾ اجلٜم٦م
ُمـ أٟمٙمله وإن أـم٤مقمٜملش( ).
سمٕمكم هؿ اخل٤مًمهللون ذم اجلٜم٦م وإن يم٤مٟمقا ذم أقمامهلؿ
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :اعم١مُمٜمقن ّ
ُمًٞمئ٦مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ وعسف ٛاإلواً كافٗ ٛيف الٍجا:ٚ

ا ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٞمٕمٌهللوه ،واًمٕمٌ٤مدة ُملشمٌ٦م ومقق اعمٕملوم٦م ،ومٚمق أن أطمهلل ًا قملف ا  وم٘مط ل

( ) ُمهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)9 /1اًمٌح٤مر (ٟ ،)131/19مٗمس اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن ( ،)193شم٠مو ؾ أ ٤مت (،)919/1
جمٛمع اًمٌحل ـ ( ،)119اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م (.)191/1
( )1اًمٌح٤مر (ُ ،)913/1 ( ،) 19/99مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،)111شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( ،)999/1اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم
( ،)191/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (ُ ،)9 3/9مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ( .)931/
( )9اًمٌح٤مر ( ،) 9/19هم٤م ٦م اعملام (ُ ،)119/9م٤ما٦م ُمٜم٘مٌ٦م ًمٚم٘مٛمل (ص.)91:
( )1شمٗمًددػم اًمٕمٞمدد٤مر ( ُ ،) 93/مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ( ،) 99/ 1اًمٌحدد٤مر ( ،) 19/99ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م
(.)9 /19
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ٜميٗمع سميٚمؽ اعمٕملوم٦م ُم٤م ل يٌٕمٝم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ؛ ومٝمذا إسمٚمٞمس ٕملف ا  ،وم٘مهلل أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف قمٜمف أٟمف ىم٤مل:
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

[احلجل ]93:ومٝمذا اقمؽماف سملسمقسمٞميف

وهذا ُمٕملوم٦م.
ويمٗم٤مر ىمل ش ىم٤مل ا  قمٜمٝمؿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀
﯁ ﯂        [اًمزُمل.]91:
وىم٤مل ا

 :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ [اًمٕمٜمٙمٌقت.]99:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ [ًم٘مامن.]19:
وم٤مًمِمٞمٓم٤من قملف ا ؾمٌح٤مٟمف ويمٗم٤مر ىمل ش قملومقا ا  ،وًمٙمٜمٝمؿ ل ٜميٗمٕمقا سمٛمٕملوميٝمؿ ًمف
ؾمٌح٤مٟمف.
واًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م دمٕمؾ ُمٕملوم٦م إاٛم٦م يم٤مومٞم٦م ذم اًمٜمج٤مة وميٙمقن أقمٔمؿ ُمـ ُمٕملوم٦م ا ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ
اًمٓم٤مُم٦م أن ُمـ قملف ا وقمٌهلله سميٚمؽ اعمٕملوم٦م واًمٕمٌ٤مدة وم٢مٟمف ٓ ٜميٗمع سميٚمؽ اعمٕملوم٦م ًمق ل ٕملف إاٛم٦م،
سمٞمٜمام ًمق قملف إاٛم٦م ول ٕملف ا ول ٕمٌهلله وم٢مٟمف ٜميٗمع سميٚمؽ اعمٕملوم٦م!!
٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛم٦م قمغم رب اًمٕم٤معملم و ٤م ًمف ُمـ شمٜم٘مص حلؼ اخل٤مًمؼ  !!أ ـ قم٘مقل اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
رسمٜم٤م اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م وأوضمهللٟم٤م وههللاٟم٤م وأٟمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمِميك اًمٜمٕمؿُ :مٕملوميف وقمٌ٤مدشمف ٓ شمٜمٗمع إٓ سمٛمٕملوم٦م
قمٌهلل وٕمٞمػ وم٘مػم ٛملض وجيقع و ٛمقت!! وُمٕملوم٦م هذا اًمٕمٌهلل اًمْمٕمٞمػ شمٜمٗمع ص٤مطمٌٝم٤م وًمق ل ٕملف
اخل٤مًمؼ ول ٕمٌهلله؟!
ُم٤م ُملاد ه١مٓء اعمٗمؽم ـ قمغم هل اًمٌٞم٧م؟! إن اعملاد هق ىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مًمهلل ـ وشملك اًمٕمٌ٤مدات
وآيميٗم٤مء سمٛمٕملوم٦م إؿمخ٤مص.
صمؿ أؿمخ٤مص هبدذه اعملشمٌد٦م ٓ د٠ميت ذيمدلهؿ ذم يميد٤مب ا  وًمدق ُمدلة واطمدهللة؟! دقمدقى لومْمدٝم٤م
اًمٕم٘مؾ.
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ حــب عم٘ ٖدخن اجلٍٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا « :طم٥م قمكم طمًٜم٦م ٓ شمي ُمٕمٝم٤م

ؾمٞمئ٦مش( ).
 )1وقمـ سمل هلل سمـ ُمٕم٤مو ٦م أٟمف ىم٤مل« :يمٜم٧م قمٜمهلل أيب ضمٕمٗمل

ذم ومًٓم٤مط ًمف سمٛمٜمك ،ومٜمٔمل إمم ز ٤مد

إؾمقد ُمٜم٘مٚمع اًملضمؾ وملصمك ًمف ،وم٘م٤مل ًمفُ :م٤م ًملضمٚمٞمؽ هٙمذا؟ ىم٤مل :ضمئ٧م قمغم سمٙمل زم ٟمْمق ،ومٙمٜم٧م
أُمٌم قمٜمف قم٤مُم٦م اًمٓمل ؼ ،وملصمك ًمف ،وىم٤مل ًمف قمٜمهلل ذًمؽ ز ٤مد :إين أل سم٤مًمذٟمقب طميك إذا فمٜمٜم٧م أين ىمهلل
هٚمٙم٧م ذيملت طمٌٙمؿ وملضمقت اًمٜمج٤مة ،ودمغم قمٜمل ،وم٘م٤مل أسمق ضمٕمٗمل

 :وهؾ اًمهلل ـ إٓ احل٥م...

إن رضم ً أشمك اًمٜمٌل  وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل ا ! أطم٥م اعمّمٚملم وٓ أصكم ،وأطم٥م اًمّمقاُملم وٓ أصقم؟
وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا  :أٟم٧م ُمع ُمـ أطمٌٌ٧م ،وًمؽ ُم٤م ايميًٌ٧م ،وىم٤ملُ :م٤م شمٌٖمقن وُم٤م شمل هللون ،أُم٤م إهن٤م
ًمق يم٤من ومزقم٦م ُمـ اًمًامء ومزع يمؾ ىمقم إمم ُم٠مُمٜمٝمؿ ،وومزقمٜم٤م إمم ٟمٌٞمٜم٤م ،وومزقميؿ إًمٞمٜم٤مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا

أٟمف ىم٤مل « :إن طمٌٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٞمحط اًمذٟمقب قمـ اًمٕمٌ٤مد يمام حتط

اًمل ح اًمِمهلل هللة اًمقرق قمـ اًمِمجلةش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم قمكم أٟمف ىم٤ملُ« :مـ أطمٌٜمل ومٝمق ؾمٕمٞمهلل حينم ذم زُملة إٟمٌٞم٤مءش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤ملُ « :مـ رزىمف ا طم٥م إاٛم٦م ُمـ أهؾ سمٞميل وم٘مهلل أص٤مب ظمػم
اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ،وم

ِمٙمـ أطمهلل أٟمف ذم اجلٜم٦مش( ).

( ) أوااؾ اعم٘م٤مٓت (ص ،)999:اًملوو٦م ذم ومْم٤ماؾ أُمػم اعم١مُمٜملم (ص ،)11:يمي٤مب إرسمٕملم (ص ،) 19:اخلّم٤ماص
اًمٗم٤مـمٛمٞمدد٦م (ٜ ،)199/1مدد٤مسمٞمع اعمددقدة ًمددذوي اًم٘ملسمددك (  ،)131،99/1( ،)999/هندد٩م احلددؼ ويمِمددػ اًمّمددهللق
(ص ،)193:إطم٘م٤مق احلؼ (ص.)113:
( )1اًمٙم٤مذم (ُ ،)11/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)9 1/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)91/9
( )9ىملب ايؾمٜم٤مد (ص ،)93:سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/19صمقاب إقمامل (ص ،) 19:سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك (ص.)1 9:
( )1اخلّم٤مل (صُ ،)991:مّمٌ٤مح اًمٌ هم٦م ( ،) 93/9سمح٤مر إٟمقار ( .)119/9
( )9اخلّمد٤مل (ص ،)9 9:روودد٦م اًمددقاقمٔملم (صُ ،)19 :مِمددٙم٤مة إٟمددقار (ص ،) 99:سمحدد٤مر إٟمددقار (،)91/19
ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،) 9 /1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم(.)911/1
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املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع ِرٓ السٔاٖات:

ٓ زاًم٧م اًملوا ٤مت شمًٕمك ًم٘مٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مخل٤مًمؼ  ،ومٚمؿ ٕمهلل طم٥م ا ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذي هللظمؾ سمف

اعم١مُمـ اجلٜم٦م وإٟمام هق طم٥م قمٌهلل ُمـ قمٌ٤مد ا  طميك ًمق ل حي٥م اخل٤مًمؼ!
وسمذًمؽ ومٚمؿ ٕمهلل اًميٕمٚمؼ سم٤مخل٤مًمؼ أو حمٌيف ُم٘مّمهلل ًا ُمٓمٚمقسم ً٤م؛ ٕٟمف ل لد أٟمف هللظمؾ ص٤مطمٌف اجلٜم٦م.
وم٘مهلل زقمٛمقا أٟمف هللظمؾ ص٤مطمٌف اجلٜم٦م وًمق ل ٙمـ ُمٕمف قمٛمؾ ص٤مًمح.

وأُم٤م حمٌ٦م قمكم

إن احل٥م ٓ ٙمٗمل وطمهلله ذم د ـ ا .
ٟمٕمؿ! احل٥م ضمزء ُمـ اًمٕمٌ٤مدة ًمٙمٜمف ٓ ٙمٗمل وطمهلله ًمٚمحّمقل قمغم ُملو٤مة ا .
وأقمٔمؿ احل٥م وأؾم٤مؾمف طم٥م ا ؾمٌح٤مٟمف وطم٥م رؾمقًمف ^ صمؿ طم٥م ُمـ حيٌف ا  ورؾمقًمف
^.
وُمع ذًمؽ ٓ ٙمٗمل وطمهلله حلّمقل اًمٕمٌهلل قمغم حمٌ٦م ا ؾمٌح٤مٟمف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

[هل قمٛملان.]9 :
وم٠مظمؼمهؿ أن طمٌٝمؿ ٙ ٓ مٗمل دون اشمٌ٤مع وقمٛمؾ.
وم٢مذا يم٤من هذا هق طم٥م ا ؾمٌح٤مٟمف ٓ ٜمٗمع إٓ سمٕمٛمؾ ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إن طم٥م أطمهلل ُمـ قمٌ٤مده ٍ
يم٤مف
ذم طمّمقل اًمٜمج٤مة؟!
صمؿ يمٞمػ ٘م٤مل :إن طم٥م أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف ٓ شمي ُمٕمف ُمٕمّمٞم٦م؟!
إذ ًا عم٤مذا ذع ا  هذه اًمنمااع يمٚمٝم٤م وطم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ٜمقب قمٜمٝم٤م؟!

صمؿ هذا اًمذي ٓ ّمكم وٓ ّمقم وٓ ٕمٌهلل ا ُ مٓمٚم٘م ً٤م صمؿ ٙمقن ُمع اًمٜمٌل ^ ..قمجٌ ً٤م هلذه
اًمهللقمقى اًميل شمٌٓمؾ يمؾ اًمهلل ـ؟!
إن هذا احلهلل ٨م أصٚمف ذم يمي٥م أهؾ اًمًٜم٦م أظمذه أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م وأومًهللوه.
واحلهلل ٨م قمـ أيب ُمقؾمك ىم٤مل :ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌل ^« :اًملضمؾ حي٥م اًم٘مقم وعم٤م ٚمحؼ هبؿ؟ ىم٤مل :اعملء ُمع
ُمـ أطم٥مش( ).
و ٗمنه ًمٗمظ هظمل قمـ أيب ذر وومٞمف أٟمف ىم٤مل٤ « :م رؾمقل ا ! اًملضمؾ حي٥م اًم٘مقم وٓ ًيٓمٞمع أن
( ) رواه اًمٌخ٤مري ( )1119/9ح ( ،)91 1وُمًٚمؿ ( )1191/1ح ( .)191
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ٕمٛمؾ يمٕمٛمٚمٝمؿ؟ ىم٤مل :أٟم٧م ٤م أسم٤م ذر ُمع ُمـ أطمٌٌ٧م .ىم٤مل :وم٢مين أطم٥م ا ورؾمقًمف .ىم٤مل :وم٢مٟمؽ ُمع ُمـ
أطمٌٌ٧م .ىم٤مل :وم٠مقم٤مده٤م أسمق ذر وم٠مقم٤مده٤م رؾمقل ا ^ش( ).
وم٤مٟمٔمل سملم اًملوا يلم!
روا ٦م أهؾ اًمًٜم٦م شميحهللث قمـ رضمؾ ٕمٛمؾ وًمٙمـ ومٞمف شم٘مّمػم ٓ ًيٓمٞمع أن ٕمٛمؾ يمٕمٛمؾ
اًمٜمٌل^ ،وروا ٦م اًمِمٞمٕم٦م شمٚمٖمل يمؾ اًمٕمٛمؾ.
وهٙمذا هم٤مًم٥م روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م شم٠مظمذ روا ٦م أهؾ اًمًٜم٦م وحتلومٝم٤م ًمييٗمؼ ُمع اًميِمٞمع!

( ) رواه أمحدددهلل ( ) 99/9ح (  ،)1 91أسمدددق داود ( )999/1ح ( .)9 19وصدددححف اسمدددـ طمٌددد٤من ( )9 9/1ح
(.)999
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ غٗع ٛعم٘ وػفٕز هلي

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا (ص)٤ « :م قمكم! إن ا شمٕم٤ممم ىمهلل همٗمدل ًمدؽ وٕهٚمدؽ

وًمِمٞمٕميؽ وحمٌل ؿمٞمٕميؽ وحمٌّل حمٌّل ؿمٞمٕميؽ ،وم٠مسمنمش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

أٟمف ىم٤ملٜ « :م٤مدي ُم ٍ
ٜم٤مد ُمـ اًمًامء قمٜمهلل رب اًمٕمزة٤ :م قمكم!

ادظمؾ اجلٜم٦م أٟم٧م وؿمٞمٕميؽ ٓ طمً٤مب قمٚمٞمؽ وٓ قمٚمٞمٝمؿ ،ومٞمهللظمٚمقن اجلٜم٦م ومٞميٜمٕمٛمقن ومٞمٝم٤مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ^ ًمٕمكم

٤ « :م قمكم! إن ؿمٞمٕميؽ ُمٖمٗمقر هلؿ قمغم ُم٤م

يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ذٟمقب وقمٞمقبش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب احلًـ اًملو٤م أٟمف ىم٤مل« :رومع اًم٘مٚمؿ قمـ ؿمٞمٕميٜم٤مُ ..م٤م ُمـ أطمهلل ُمـ ؿمٞمٕميٜم٤م
ارشمٙم٥م ذٟمٌ ً٤م أو ظمٓم٠م إٓ ٟم٤مًمف ذم ذًمؽ قمام ٛمحص قمٜمف ذٟمقسمف ،وًمق أٟمف أشمك سمذٟمقب سمٕمهللد اًم٘مٓمل واعمٓمل،
وسمٕمهللد احلَم واًملُمؾ ،وسمٕمهللد اًمِمقك واًمِمجلش( ).
 )9وٟمً٥م افبحراين دم تػسره كؼالً ظـ ادػقد دم «آختصوصش :قمـ أيب ؾمٕمٞمهلل اعمهللااٜمل أٟمف ىم٤مل:
ىمٚم٧م ٕيب قمٌهلل ا

ُ« :م٤م ُمٕمٜمك ىمقل ا  ذم حمٙمؿ يمي٤مسمف ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

[اًم٘مّمص ]19:وم٘م٤مل (ع) :يمي٤مب ًمٜم٤م يميٌف ا

٤م أسم٤م ؾمٕمٞمهلل ذم ورق ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخل اؼ سم٠مًمٗمل قم٤مم،

صػمه ُمٕمف ذم قملؿمف ،أو حت٧م قملؿمف ،ومٞمف٤ :م ؿمٞمٕم٦م هل حمٛمهلل! همٗملت ًمٙمؿ ىمٌؾ أن شمٕمّمقينُ ،مـ أشمك

( ) قمٞمقن أظمٌ٤مر اًملو٤م ( ُ ،)91/مًٜمهلل اًملو٤م (ص ،) 99:سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)91/99( ،)93/19مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م
اًمٌح٤مر ( ،) 9/9اعمٜم٤مىم٥م (ص.)131:
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،) 33/9شمٗمًػم وملات (صُ ،)913:مّمٌ٤مح اًمٌ هم٦م (.)991/9
( )9إُم٤مزم (ص ،)99:روو٦م اًمقاقمٔملم (صُ ،)139:مِمٙم٤مة إٟمقار (ص ،) 91:سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)9/99مًيهللرك
ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (/9

) ،سمِم٤مال اعمّمٓمٗمك (صُ ،)11:مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص ،)91:هم٤م ٦م اعملام (.)11/9

( )1قمٞمقن أظمٌ٤مر اًملو٤م (  ،)19 /سمح٤مر إٟمقار (ُ ،) 33/99مًٜمهلل ايُم٤مم اًملو٤م ( .)199/
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همػم ُمٜمٙمل سمقٓ ٦م حمٛمهلل وهل حمٛمهلل أؾمٙمٜميف ضمٜميل سملمحيلش( ).
 )9وٟمً٥م إمم اًمٕمًٙملي أٟمف ٟمً٥م إمم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤مل« :أُم٤م إن ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكم عمـ ٠ميت قم
اًم٘مٞم٤مُم٦م وىمهلل ووع ًمف ذم يمٗم٦م ُمٞمزاٟمف ُمـ أصم٤مم ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اجلٌ٤مل اًملواد ،واًمٌح٤مر اًمريٌ٤مر٘ ،مقل
اخل اؼ :هٚمؽ هذا اًمٕمٌهلل ،وم

ِمٙمقن أٟمف ُمـ اهل٤مًمٙملم ،وذم قمذاب ا ُمـ اخل٤مًمهلل ـ.

ومٞم٠مشمٞمف اًمٜمهللاء ُمـ ىمٌؾ ا ٠ :مهي٤م اًمٕمٌهلل اخل٤مـمل اخل٤مين هذه اًمذٟمقب اعمقسم٘م٤مت ،ومٝمؾ سم٢مزااٝم٤م
طمًٜم٤مت شمٙم٤مومٞمٝم٤م وميهللظمؾ ضمٜم٦م ا سملمح٦م ا  ،أو شمز هلل قمٚمٞمٝم٤م وميهللظمٚمٝم٤م سمققمهلل ا ؟
٘مقل اًمٕمٌهلل ٓ :أدري ،ومٞم٘مقل ُمٜم٤مدي رسمٜم٤م  :وم٢من ريب ٘مقلِ :
ٟم٤مد إمم قملص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م :أٓ إين
وم ن سمـ وم نُ ،مـ أهؾ سمٚمهلل يمذا ويمذا ،وىمل ٦م يمذا ويمذا ،ىمهلل رهٜم٧م سمًٞمئ٤مت يم٠مُمري٤مل اجلٌ٤مل واًمٌح٤مر،
وٓ طمًٜم٤مت زم سم٢مزااٝم٤م ،وم٠مي أهؾ هذا اعمٙم٤من زم قمٜمهلله هلل أو قم٤مروم٦م ومٞمٜمٕميٜمل سمٛمج٤مزايت قمٜمٝم٤م ،ومٝمذا أوان
أؿمهلل طم٤مضميل إًمٞمٝم٤م.
ومٞمٜم٤مدى اًملضمؾ سمذًمؽ ،وم٠مول ُمـ جيٞمٌف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مً :مٌٞمؽ ًمٌٞمؽ ،أهي٤م اعمٛميحـ ذم حمٌيل،
اعمٔمٚمقم سمٕمهللاويت ،صمؿ ٠ميت هق وُمٕمف قمهللد يمريػم ومجع همٗمػم ،وإن يم٤مٟمقا أىمؾ قمهللد ًا ُمـ ظمّماماف اًمذ ـ هلؿ
ىمٌٚمف اًمٔم ُم٤مت.
ومٞم٘مقل ذًمؽ اًمٕمهللد٤ :م أُمػم اعم١مُمٜملمٟ ،محـ إظمقاٟمف اعم١مُمٜمقن ،يم٤من سمٜم٤م سم٤مر ًا وًمٜم٤م ُمٙملُم ً٤م ،وذم
ُمٕم٤مذشمف إ ٤مٟم٤م ُمع يمريلة إطمً٤مٟمف إًمٞمٜم٤م ُميقاوٕم ً٤م ،وىمهلل سمذًمٜم٤م ًمف مجٞمع ـم٤مقم٤مشمٜم٤م ،وسمذًمٜم٤مه٤م ًمف.
ومٞم٘مقل قمكم :ومٌامذا شمهللظمٚمقن ضمٜم٦م رسمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن :سملمحيف اًمقاؾمٕم٦م اًميل ٓ ٕمهللُمٝم٤م ُمـ وآك ٤م
أظم٤م رؾمقل ا .
ومٞم٠ميت اًمٜمهللاء ُمـ ىمٌؾ ا ٤ :م أظم٤م رؾمقل ا  ،ه١مٓء إظمقاٟمف اعم١مُمٜمقن ىمهلل سمذًمقا ًمف ،وم٠مٟم٧م ُم٤مذا
شمٌذل ًمف؟ وم٢مين أٟم٤م احل٤ميمؿ ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمـ اًمذٟمقب ،ىمهلل همٗملهت٤م ًمف سمٛمقآشمف إ ٤مك ،وُم٤م سمٞمٜمف وسملم قمٌ٤مدي
ُمـ اًمٔم ُم٤مت وم سمهلل ُمـ ومّمؾ احلٙمؿ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ .ومٞم٘مقل قمكم٤ :م رب! أومٕمؾ ُم٤م شم٠مُملين.
ومٞم٘مقل ا ٤ :م قمكم ،اوٛمـ خلّماماف شمٕمق ْمٝمؿ قمـ فم ُم٤مهتؿ ىمٌٚمف ،ومٞمْمٛمـ هلؿ قمغم ذًمؽ،
قمكم ُم٤م ؿمئيؿ أقمٓمٞمٙمٛمقه قمقو ً٤م قمـ فم ُم٤مشمٙمؿ ىمٌٚمف.
و ٘مقل هلؿ :اىمؽمطمقا َّ

( ) آظميّم٤مص (ص ،) 1:واٟمٔمل :سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)91/99( ،)139/19( ،)199/11مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر
( ،) 1/9شمٗمًػم وملات اًمٙمقذم (صُ ،)9 9:مًيهللرك قمٚمؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (.)939/1
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ومٞم٘مقًمقن٤ :م أظم٤م رؾمقل ا ! دمٕمؾ ًمٜم٤م صمقاب ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمؽ ًمٞمٚم٦م سمٞمقشمؽ قمغم وملاش حمٛمهلل
رؾمقل ا .
ومٞم٘مقل قمكم :ىمهلل وهٌ٧م ذًمؽ ًمٙمؿ.
ومٞم٘مقل ا  :وم٤مٟمٔملوا ٤م قمٌ٤مدي أن إمم ُم٤م ٟمٚميٛمقه ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومهللى ًمّم٤مطمٌف ُمـ
فم ُم٤مشمف ،و ٔمٝمل ًمٙمؿ صمقاب ٟمٗمس واطمهلل ذم اجلٜم٤من ُمـ قمج٤ما٥م ىمّمقره٤م وظمػماهت٤م.
صمؿ ىم٤مل رؾمقل ا  :أذًمؽ ظمػم ٟمزٓ ً أم ؿمجلة اًمزىمقم اعمٕمهللة عمخ٤مًمٗمل أظمل ووصٞمل قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ غٗع ٛعم٘ وػفٕز هلي:

-هذه اًملوا ٤مت هل اُميهللاد ًمٚملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،ومٙمؾ ُمـ أىمل سم٢مُم٤مُم٦م قمكم

ودظمؾ ذم ـم٤ماٗم٦م

اًمِمٞمٕم٦م ومذٟمٌف ُمٖمٗمقر ُمٝمام يم٤من قمٜمهلله ُمـ شم٘مّمػم ذم طمؼ اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ إدهك وإُمل أهنؿ ٓ
حي٤مؾمٌقن أص ً!.
ومٚمؿ ٕمهلل اعم٘مٞم٤مس ذم احلً٤مب هق قمٌ٤مدة ا  أو قمهللُمٝم٤م وإٟمام اعم٘مٞم٤مس هق اًميِمٞمع ،وًمق ل ٓمع ا
 ـملوم٦م قملم!!
٤م هل٤م ُمـ ُم١ماُملة شمل هلل سف اًمٌنم قمـ ظم٤مًم٘مٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف!!
-2أمو افتؿثقؾقي ادـسقبي إػ ايسـ افعسؽري ؾؼد تضؿـً اإلشوءة إػ ار :
 إذ زقمٛم٧م أن ا  خي٤مـم٥م اًمٕمٌهلل اعمذٟم٥م ًمٞمً٠مًمف قمـ طمًٜم٤مشمف دم٤مه شمٚمؽ اًمًٞمئ٤مت ومٚمؿ جيهللومٞم٠مُمله سم٠من ٜم٤مدي ذم اًمٜم٤مس ٌح٨م قمـ طمًٜم٤مت!!
أؿقل :ا  اًمذي ؾمجؾ اًمًٞمئ٤مت أل ًجؾ احلًٜم٤مت؟! أٓ ٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف أن ًمف طمًٜم٤مت ُمع
شمٚمؽ اًمًٞمئ٤مت؟!
يمٞمػ ًجؾ ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف ؾمٞمئ٤مشمف ول ًجؾ طمًٜم٤مشمف وا ٔ ٓ مٚمؿ ُمري٘م٤مل ذرة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [إٟمٌٞم٤مء.]19:
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ [اًمزًمزًم٦م.]9:
أًمٞمس هذا ـمٕمٜم ً٤م ذم رب اًمٕم٤معملم؟!

( ) شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،)911/سمح٤مر إٟمقار ( ،) 19/99شمٗمًػم ايُم٤مم اًمٕمًٙملي (ص.) 19:
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وًمٙمـ اعم١ماُملة ٓ هيٛمٝم٤م إٓ سف اًمٜم٤مس قمـ رب اًمٕم٤معملم إمم قمٌهلل ُمـ قمٌ٤مده وًمق سم٤ميؾم٤مءة إمم
رب اًمٕم٤معملم.
 -1شمذيمل اًملوا ٦م أن أول ُمـ جيٞمٌف هق قمكم
ومٝم٤م هق ٜميٗمع سمٛمقآشمف ًمٕمكم

وهذا هق ُم٘مّمقد اعم١ماُملة.

أيمريل ُمـ اٟميٗم٤مقمف سملسمف .

ومٝمذا اًمٕمٌهلل إُم٤م أٟمف حي٥م ا  أو ٓ حيٌف ،وم٢من يم٤من حيٌف ومٚمؿ ل ٜميٗمع سمٛمحٌيف .
وإن يم٤من ٓ حي٥م ا  ومٙمٞمػ ٜمجٞمف طم٥م قمكم

وًمق ل حي٥م ا  و قاًمٞمف؟!

وهبذا ٔمٝمل ومْمؾ اًميٕمٚمؼ سم٤معمخٚمقق قمـ اًميٕمٚمؼ سم٤مخل٤مًمؼ.
 -9صمؿ هٜم٤مك روا ٤مت يمام شم٘مهللم شمزقمؿ أن اًمذي حي٤مؾم٥م سملم اخل اؼ هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
ومام سم٤مًمف هٜم٤م ل حي٤مؾم٥م هذا اًمِمٞمٕمل أصمؿ؟!
 –1وشمٜم٤مىمض هظمل داظمؾ اًملوا ٦م:
وم٤مًمِمٞمٕم٦م يؼمقمقن سمحًٜم٤مهتؿ و ٕميٛمهللون قمغم ُمقآهتؿ ًمٕمكم.
ومٚمؿ ل ٜميٗمع هق أوًٓ هب٤م وٓ دا ٍع هلذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م ،وم٤مًملوا ٦م شم٘مقل سمٕمهلل هذه اًمزوسمٕم٦م( :ىمهلل همٗملهت٤م ًمف
سمٛمقآشمف ًمؽ) ومٚمؿ ل ٖمٗمله٤م  أؾم٤مؾم ً٤م وٓ ٕملوف هلذه اعمقاىمػ أم أن ُمقآشمف همػم ُمٙميقسم٦م ذم ؾمجؾ
أقمامًمف؟!
ًمٙمـ اًمٖملض هق سمٞم٤من ومْمؾ طم٥م قمكم

وًمق شمٜم٤مىمض اًمٙم م وم٤مًمٕم٘مقل خمهللرة شم٘مٌدؾ يمدؾ يمد م

ٜمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م دون شمهللىمٞمؼ.
 -9وهٜم٤م ىمًؿ ٍ
صم٤من ُمـ اًمِمٞمٕم٦م هلؿ قمٜمهلل هذا اعمذٟم٥م طم٘مقق وم

يٜم٤مزًمقن قمٜمٝم٤م وإٟمام ٓمٚمٌقن
قمقو ً٤م قمٜمٝم٤م ومٞمٕمٓمٞمٝمؿ صمقاب ٟمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مؾمف ًمٞمٚم٦م سمٞم٤مشمف ذم وملاش رؾمقل ا ^ ذم اهلجلةِ .
ومٚم َؿ ٌخؾ
ه١مٓء اعمقاًمقن ًمٕمكم

قمغم أخ هلؿ ذم اًميِمٞمع ه٤مًمؽ وهؿ ٟم٤مضمقن وهؿ زقمٛمقن أهنؿ قاًمقٟمف؟!

إذ ٓ ٜمجق أطمهلل قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم روا ٤مهتؿ وُمّمٜمٗم٤مهتؿ إٓ اًمِمٞمٕم٦م وه١مٓء طمي ًام ؿمٞمٕم٦م إذ ٓ ٜمجق
همػمهؿ!
صمؿ ه٤م هؿ ٓ ٘مهللرون قمٚمٞم ً٤م وىمهلل طمي سمٜمٗمًف وم

يً٤محمقن ُمع ُمـ قاًمٞمف سمحْمقره إٓ سمٕمقض

وم٠مي طم٥م وُمقآة هذه؟!
ًمٙمـ اًملوا ٦م إٟمام لاد ُمـ ووٕمٝم٤م سمٞم٤من صمٛملة اًميِمٞمع ،وأن اًميٕمٚمؼ سمٕمكم

ٟمج٤مة قم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ً -9مق طمًٌٜم٤م :يمؿ شمًيٖملق هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهؾ هل٤م ُمريٞمؾ أم ٓ؟!
ٓ ؿمؽ أن هذا ًمٞمس هق اعمخٓمئ وطمهلله ومحً٥م؛ سمؾ هٜم٤مك هٓف ُمريٚمف ُمـ اًمِمدٞمٕم٦م ،ومٙمدؿ د٤م شمدلى
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حيي٤مج ُمـ اًمقىم٧م طميك ٘ميض ا  سملم اًمِمٞمٕم٦م وم٘مط ومٙمٞمػ سملم اخل اؼ قمغم هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م؟!
ومٗمل يمؾ ُملة ٕمٚمـ قمـ قمٌهلل ؿمٞمٕمل ظم٤مـمئ ،وذم يمؾ ُملة حيي قمكم

!!

٤م هل٤م ُمـ ُمٝمزًم٦م طمقًم٧م قم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٕمٔمٞمؿ إمم طملاج وإقم ٟم٤مت وشمؼمقم٤مت!!
 -9صمؿ أًمٞمً٧م اًملوا ٤مت إظملى شم٘مقل :إن ؿمٞمٕم٦م قمكم ُمٖمٗمقر هلدؿ ،وإهندؿ ٓ حي٤مؾمدٌقن ،ومدام سمد٤مل
هذا اًمِمٞمٕمل اعمًدٙملم ل شمِمدٛمٚمف شمٚمدؽ اًملوا د٤مت؟! ًمٙمدـ اعمّمدهللر خميٚمدػ ويمدؾ يمدذاب ْمدع ُمد٤م ل دهلل
وم٤مظميٚمٗم٧م اًملوا ٤مت!!
وؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م أيت أن اًمِمٞمٕم٦م ٓ هللظمٚمقن اًمٜم٤مر أص ً ومام احل٤مضم٦م إذ ًا إمم هذه اعمنطمٞم٦م؟!
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املطمب السابع
دعٕ ٝأٌْ ال ٖدخن الٍاز أحد وَ الػٗعٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل خم٤مـمٌ ً٤م ًمٚمِمٞمٕم٦م « :أُم٤م وا ٓ هللظمؾ اًمٜم٤مر ُمٜمٙمؿ اصمٜم٤منٓ ،

وا وٓ واطمهللش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :ؾمقاء قمغم ُمـ ظم٤مًمػ ًمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ٓ ٌ٤مزم صغم أو ص٤مم أو زٟمك
أو هق ،إٟمف ذم اًمٜم٤مر ،إٟمف ذم اًمٜم٤مرش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأٌْ ال ٖدخن الٍاز أحد وَ الػٗع:ٛ

إذا يم٤مٟم٧م هدذه طم٘مٞم٘مد٦م ومٚمدامذا إذ ًا شمٚمدؽ اًميٛمريٞمٚمٞمد٦م اًمًد٤مسم٘م٦م وإؿمدٖم٤مل أهدؾ اعمقىمدػ سم٤مًمٕمٌدهلل اًمِمدٞمٕمل

اخل٤مـمئ وآؾميٜمٗم٤مر ٕهؾ اعمقىمػ ىم٤مـمٌ٦م ًمٌذل احلًٜم٤مت؟!
صمؿ شم٠ميت هذه اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ًمي٘مقلُ :مً٤ميملم اًمذ ـ يٕمٚم٘مقن سم٤م  و ّمٚمقن و ّمدقُمقن حمٌد٦م ًمدف
وشمٕمٔمٞم ًام ًمف ..وم٤م شمٕم٤ممم ىمهلل أظمؼمهؿ ذم يمي٤مسمف أن ُمـ ١مُمـ سمف و ٕمٛمؾ ص٤محل ً٤م هللظمؾ اجلٜم٦م.
وًمٙمـ هذه اًملوا ٦م شمٜم٘مض وقمهلله  وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ل ِ
قف سمققمهلله -أؾميٖمٗمل ا –؛ ٕن اعمقاز ـ
شمٖمػمت قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٠مصٌح احلً٤مب طمً٤مب قمكم ،واعمقىمػ ُمقىمػ قمكم ،واًمٜمج٤مة عمـ شمٕمٚمؼ سمٕمكم.
أُم٤م ُمـ شمٕمٚمؼ سم٤م  وصغم وص٤مم ومّم شمف وهىميف ؾمقاء ،وصٞم٤مُمف وزٟم٤مه ؾمقاء!! أُم٤م ُمـ شمٕمٚمؼ
سمٕمكم ومٚمق ل ّمؾ ول ّمؿ وم٘مهلل شمٕمٚمؼ سمليمـ ريملم!!
أًمٞمس هذا هق صمٛملة هذه اعم١ماُملة؟!
ىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مخل٤مًمؼ وىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٤مًمهلل ـ؟!

( ) اًمٙمددد٤مذم ( ،)91/1ذح إظمٌدددد٤مر ( ،)191/9اخلدددلاا٩م واجلددددلااح ( ،)119/1خميٍمددد سمّمدددد٤مال اًمددددهللرضم٤مت
(ص ،) 9:دٓاؾ ايُم٤مُم٦م (ُ ،)119مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)991/9اًميٗمًدػم اًمّمد٤مذم (ُ ،)119/9( )911/1مٕمجدؿ
رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،) 9/11شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (ُ ،)191/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م (.) 9/11
( )1صمقاب إقمامل ( ،)1 1اًمٌح٤مر (.)199/19
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انفصم انثاني

قطــع انصهــح تاملقدسـاخ
ادبحٌ إول :دظقى ؿدشقي أرض ـربالء وؾضؾفو.
ادبحٌ افثوين :إرض افثوكقي :افؽقؾي.

467

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ
ً

468

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ

متّٗد:

469

ً

فْٗ ذكس املكدضات اإلضالوٗ ٛوَ خاله الكسآُ الكسٖي ٔالطٍ ٛالٍبٕٖٛ
) ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ [إٟمٕم٤مم.]31:
 )1وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ [اًمِمقرى.]9:
 )9وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮽

﮼
[هل قمٛملان.]39-39:

 )1وىم٤مل شمٕم٤ممم :﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       
        ﯓ [اًمٌ٘ملة.] 19:
 )9وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ [احل٩م.]19:
 )9وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [اعم٤ماهللة.]39:
 )9وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ طملُم٦م اًمٌٞم٧م وـمٝم٤مرشمف:

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [اًميقسم٦م.]11:
 )1وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ دقم٤مء إسملاهٞمؿ ًمٚمٌٞم٧م:

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [إسملاهٞمؿ.]99:
 )3وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ [احل٩م.]19:
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ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
[احل٩م.]91-19:
 )1وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ُمِم٤مقمل ُمٙم٦م اعم٘مهللؾم٦م:

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ [اًمٌ٘ملة.] 91:
 )3وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
[اًمٌ٘ملة.] 33- 39:
 ) 1وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ اعمًجهلل إىمَم:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ [ايهاء.] :
) وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ [اًمٌ٘ملة.] 11:
وأمو مـ افسـي ؾؼد وردت أحوديٌ ـثرة ،مـفو:
) قمـ أيب ذر

أٟمف ىم٤مل« :ىمٚم٧م٤ :م رؾمقل ا ! أي ُمًجهلل ووع ذم إرض أول؟ ىم٤مل:

اعمًجهلل احللام ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :صمؿ أي؟ ىم٤مل :اعمًجهلل إىمَم ،ىمٚم٧م :يمؿ يم٤من سمٞمٜمٝمام؟ ىم٤مل :أرسمٕمقن ؾمٜم٦م،
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صمؿ أ ٜمام أدريميؽ اًمّم ة سمٕمهلل ومّمٚمف وم٢من اًمٗمْمؾ ومٞمفش( ).
ىم٤مل« :إن اًمٜمٌل ^ يم٤من أو ل ُم٤م ىمهللم اعمهلل ٜم٦م ٟمزل قمغم أضمهللاده ،أو ىم٤مل :أظمقاًمف

 )1قمـ اًمؼماء

ُمـ إٟمّم٤مر ،وأٟمف صغم ىمٌؾ سمٞم٧م اعم٘مهللس ؾمي٦م قمنم ؿمٝمل ًا أو ؾمٌٕم٦م قمنم ؿمٝمل ًا ويم٤من ٕمجٌف أن شمٙمقن
ىمٌٚميف ىمٌؾ اًمٌٞم٧مش( ).
قمـ اًمٜمٌل ^ ىم٤مل ٓ « :شمِمهلل اًملطم٤مل إٓ إمم صم صم٦م ُمً٤مضمهلل :اعمًجهلل

 )9وقمـ أيب هل لة

احللام ،وُمًجهلل اًملؾمقل ^ ،واعمًجهلل إىمَمش( ).
أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل« :ص ة ذم ُمًجهللي هذا ظمػم ُمـ أًمػ ص ة ومٞمام

 )1قمـ أيب هل لة
ؾمقاه إٓ اعمًجهلل احللامش( ).

قمـ اًمٜمٌل ^ أٟمف ىم٤مل« :طملم ا ُمٙم٦م ومٚمدؿ حتدؾ ٕطمدهلل ىمدٌكم وٓ ٕطمدهلل

 )9قمـ اسمـ قمٌ٤مس

سمٕمدددددددددددددهللي ،أطمٚمددددددددددددد٧م زم ؾمددددددددددددد٤مقم٦م ُمدددددددددددددـ هنددددددددددددد٤مر ٓ ،خيددددددددددددديغم ظم هددددددددددددد٤م،
وٓ ٕمْمددددددددهلل ؿمدددددددددجله٤م ،وٓ ٜمٗمدددددددددل صددددددددٞمهلله٤م ،وٓ شمٚمدددددددددي٘مط ًم٘مٓميٝمددددددددد٤م إٓ عمٕمدددددددددلف،
وم٘م٤مل اًمٕمٌ٤مس

 :إٓ ايذظمل ًمّم٤مهميٜم٤م وىمٌقرٟم٤م؟ وم٘م٤مل :إٓ ايذظملش( ).

 )9قمـ قمٌهلل ا سمـ ز هلل

 ،قمـ اًمٜمٌل ^ ىم٤مل« :إن إسملاهٞمؿ طملم ُمٙم٦م ودقم٤م هل٤م ،وطملُم٧م

اعمهلل ٜم٦م يمام طملم إسملاهٞمؿ ُمٙم٦م ،ودقمقت هل٤م ذم ُمهلله٤م وص٤مقمٝم٤م ُمريؾ ُم٤م دقم٤م إسملاهٞمؿ
 )9قمـ قمٛمل

عمٙم٦مش( ).

أٟمف ضم٤مء إمم احلجل إؾمقد وم٘مٌٚمف ،وم٘م٤مل« :إين أقمٚمؿ أٟمؽ طمجل ٓ شمي وٓ

شمٜمٗمع ،وًمقٓ أين رأ ٧م اًمٜمٌل ^ ٘مٌٚمؽ ُم٤م ىمٌٚميؽش( ).
ومـ أبقاب ـتى افسـي:
* سم٤مب ومْمؾ اًمّم ة ذم ُمًجهلل ُمٙم٦م واعمهلل ٜم٦م.

( ) اًمٌخ٤مري ( )191/1ح (ُ ،)9999مًٚمؿ ( )99/1ح (.) 13
( )1اًمٌخ٤مري (  )11/ح ( )11واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مًٚمؿ (( )99/1ح.) 119:
( )9اًمٌخ٤مري (  )931/ح (ُ ،) 91مًٚمؿ ( ) 19/1ح (.)9191
( )1اًمٌخ٤مري (  )931/ح (ُ ،) 99مًٚمؿ ( ) 1 1/1ح (.) 931
( )9اًمٌخ٤مري ( )919/9ح (.) 913
( )9اًمٌخ٤مري ( )999/9ح (ُ ،)1 13مًٚمؿ ( )33 /1ح (.)191
( )9اًمٌخ٤مري ( ) 1/1ح (ُ ،) 939مًٚمؿ ( )99/1ح (.)9 19
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* سم٤مب وضمقب احل٩م وومْمٚمف.
* سم٤مب ومْمؾ اًمّم ة ذم ُمًجهلل ُمٙم٦م واعمهلل ٜم٦م.
* سم٤مب ٓ حي٩م اًمٌٞم٧م ُمنمك وٓ ٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمل ٤من وسمٞم٤من قم احل٩م إيمؼم.
* سم٤مب ذم ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛملة و قم قملوم٦م.
* سم٤مب حتل ؿ ُمٙم٦م وصٞمهلله٤م وظم ه٤م وؿمجله٤م وًم٘مٓميٝم٤م إٓ عمٜمِمهلل قمغم اًمهللوام.
* سم٤مب اؾمي م احلجل إؾمقد طملم ٘مهللم ُمٙم٦م أول ُم٤م ٓمقف و لُمؾ صم صم ً٤م.
ثوكقوً :وؿػوت مع ادؼدشوت دم ـتوب ار :
هذه اًمٜمّمقص ُمـ يمي٤مب ا  شم٘ملر قمهللة طم٘م٤ماؼُ ،مٜمٝم٤م:
 -1أن ُمٙم٦م هل« :أم افؼرىش أي :ؾمٞمهللهت٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م وُم٤م قمهللاه٤م شم٤مسمع هل٤م ،وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ أـمٚمؼ
اؾمؿ« :اًم٘ملىش قمغم مجٞمع اًم٘ملى ذم اًمٕم٤مل ،واًمذي خيّمّمٝم٤م سم٘ملى ُمٕمٞمٜم٦م ومٝمذا ْم٤مد يم م ا .
 -2أن هذا اعمٙم٤من هق أول سمٞم٧م ُم٘مهللس طمهللد قمغم فمٝمل إرض سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [هل قمٛملان ]39:ومٛمـ زقمؿ أن هٜم٤مك سمٞمي ً٤م ووع ىمٌٚمف وم٘مهلل
يمذب ا  ذم ظمؼمه.
 -3أن ا  ؾمامه طملُم ً٤م ول ًؿ همػمه طملُم ً٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮪ ﮫﮬ

[اًمٌ٘ملة] 11:

وضم٤مء ذم اًمًٜم٦م إحل٤مق اعمهلل ٜم٦م اًمٜمٌق ٦م سمف.
ول لد شمًٛمٞم٦م همػمه طملُم ً٤م طميك سمٞم٧م اعم٘مهللس ،إذ احللم وصػ هللل قمغم وضمقد حملُم٤مت ختص
هذا اعمٙم٤من.
ومٛمـ زقمؿ أن هٜم٤مك طملُم ً٤م همػم طملم ُمٙم٦م واعمهلل ٜم٦م وم٘مهلل و٤مهك طملم ا  وطملم رؾمقًمف ^.
 -4أن هذا اًمٌٞم٧م احللام ىمهلل ضمٕمٚمف ا  ىمٌٚم٦م ًمألُم٦م ايؾم ُمٞم٦م ذم ص هت٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وم٘م٤مل
شمٕم٤ممم :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ [اًمٌ٘ملة.] 11:
وهذا اًمٗمْمؾ ٓ ٌٚمٖمف أي ُمٙم٤من قمغم فمٝمل إرض.
 -5أن ا  ذع احل٩م إمم سمٞميف احللام قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُملة ذم اًمٕمٛمل ول نمع ز ٤مرة همػمه ،ومٛمـ
زقمؿ أن همػمه زار ُمٕمف وم٘مهلل و٤مهك ذع ا  وزامحف.
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 -6أن ا  ذع ومٞمف اًمٓمقاف ول نمع ذًمؽ ذم همػمه ،ومٛمـ ـم٤مف ذم ُمٙم٤من همػمه وم٘مهلل ذع ُمع
ا .
 -7أن هذا اعمٙم٤من ومٞمف ؿمٕم٤مال وه ٤مت ًمٞمً٧م ذم همػمه ،ومٗمٞمف اًمقىمقف سمٕملوم٤مت واعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م
ورُمل اجلامر ذم ُمٜمك ،وهذا ٓ قضمهلل ُمريٚمف ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ سم٘م٤مع اًمٕم٤مل.
ثوفثوً :وؿػوت مع ادؼدشوت دم افسـي افـبقيي:
وأُم٤م اًمًٜم٦م ومٛمجٛمؾ ُم٤م ذيمل ومٞمٝم٤م ُمـ اًملوا ٤مت ُم٤م كم:
 -1أن اعمًجهلل احللام ووع ذم إرض ىمٌؾ أي ُمًجهلل هظمل ذم إرض ،وُمـ زقمؿ أن هٜم٤مك
ُمٙم٤مٟم ً٤م ووع ىمٌٚمف وم٘مهلل رد ظمؼم اًمٜمٌل ^.
 -2أن اًمٜمٌل ^ يم٤من يِمقف إمم أن شمٙمقن ىمٌٚميف إمم اعمًجهلل احللام ،وًمق يم٤من هٜم٤مك ُمٙم٤من أذف
ُمٜمف عم٤م قمهللل قمٜمف إًمٞمف.
 -3هنل اًمٜمٌل ^ قمـ اًمًٗمل ًمٚميٕمٌهلل إمم همػم اعمً٤مضمهلل اًمري صم٦م :اعمًجهلل احللام واعمًجهلل اًمٜمٌقي
واعمًجهلل إىمَم وهل ُمً٤مضمهلل سمٜم٤مه٤م أٟمٌٞم٤مء.
ومٛمـ ذع ؾمٗمل ًا ًمز ٤مرة ُمٙم٤من همػمه٤م وم٘مهلل ذع ُمع رؾمقًمف ^.
 -4إظمٌ٤مره ^ أن ُمٙم٦م طملم ٓ حيؾ صٞمهلله٤م وٓ ٕمْمهلل ؿمجله٤م وٓ خييغم ظم ه٤م.
 -5إظمٌ٤مره ^ أن ُمٙم٦م ىمهلل طملُمٝم٤م إسملاهٞمؿ

 ،صمؿ عم٤م ىمهللم اعمهلل ٜم٦م طملُمٝم٤م يمام طملم إسملاهٞمؿ ُمٙم٦م

ول ذيمل ^ طملُم ً٤م همػممه٤م.
 -6ىمٌَّؾ اًمٜمٌل ^ احلجل إؾمقد ول ٘مٌؾ طمجل ًا همػمه ول نمع همػم ذًمؽ.
وأُم٤م قمٜم٤مو ـ أسمقاب يمي٥م اًمً ٜم٦م قمٜمهلل أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمل شم١ميمهلل هذه احل٘م٤ماؼ ،وهل أٟمٛمقذج ًمٌ٘مٞم٦م
أسمقاب يمي٥م اًمًٜم٦م.
هذه احل٘م٤ماؼ اًمهلل ٜمٞم٦م ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م اعمٓمٝملة قمـ ُم٘مهللؾم٤مت ايؾم م ،وقمٜمهلل
اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م شمٜمٙمِمػ طم٘م٤ماؼ اعم١ماُملة.
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املبخح األٔه

دعٕ ٝقدضٗ ٛأزض كسبالٔ ٞفغمّا

ادطؾى إول :ؿدشقي أرض ـربالء.

ادطؾى افثوين :ؾضؾ ـربالء دم ـالم ظؾامء افشقعي.
ادطؾى افثوفٌ :ؾضؾ افصالة دم ـربالء.
ادطؾى افرابع :ؾضؾ زيورة ؿز ايسغ دم «ـربالءش.
ادطؾى اخلومس :دظقى زيورة ار  فؼز ايسغ

.

ادطؾى افسودس :دظقى أن ار  يـظر إػ زوار ؿز ايسغ ؿبؾ افـظر إػ زوار افؽعبي.
ادطؾى افسوبع :كامذج مـ ؾفورس افؽتى افتل تذـر أجر زيورة ؿز ايسغ.
ادطؾى افثومـ :آداب زيورة ؿز ايسغ بؽربالء.
ادطؾى افتوشع :دظقى افقظقد ظذ مـ مل يزر ؿز ايسغ دم «ـربالءش.
ادطؾى افعوذ :كامذج مـ أجقر زيورة ؿبقر إئؿي أخريـ.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝقدضٗ ٛأزض كسبالٞ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم اًمٜمٌل ^ أٟمف ىم٤مل قمـ يملسم ء« :هل أـمٝمل سم٘م٤مع إرض وأقمٔمٛمٝمد٤م طملُمد٦م وإهند٤م عمدـ

سمٓمح٤مء اجلٜم٦مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم قمكم سمـ احلًلم أٟمف ىم٤ملّ « :اختذ ا أرض يملسم ء طمل ًُم٤م هُمٜمً٤م ُمٌ٤مريمً٤م ىمٌؾ أن خيٚمؼ
ا أرض اًمٙمٕمٌ٦م ،و يّخذه٤م طمل ًُم٤م سم٠مرسمٕم٦م وقمنم ـ أًمػ قم٤مم ،وىمهللّ ؾمٝم٤م وسم٤مرك قمٚمٞمٝم٤م ،ومام زاًم٧م ىمٌؾ
ظمٚمؼ ا اخلٚمؼ ُم٘مهللّ ؾم٦م ُمٌ٤مريم٦م ،وٓ شمزال يمذًمؽ طميك جيٕمٚمٝم٤م ا أومْمؾ أرض ذم اجلٜمّ٦م ،وأومْمؾ ُمٜمزل
وُمًٙمـ ًٙمـ ومٞمف أوًمٞم٤مؤه ذم اجلٜمّ٦مش( ).
اعم٘مهللؾم٦م اعمٌ٤مريم٦م ،اًمِمٗم٤مء ذم شملسميل وُم٤مال ،وٓ
 )9و لوون قمـ يملسم ء ىمقهل٤م« :أٟم٤م أرض ا
ّ
ومخلش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا

أٟمف ىم٤مل« :إن أرض اًمٙمٕمٌ٦م ىم٤مًم٧مُ :مـ ُمريكم ،وىمهلل سمٜمل سمٞم٧م ا

قمغم فمٝملي ،و ٠مشمٞمٜمل اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ وم٩م قمٛمٞمؼ ،وضمٕمٚم٧م طملم ا وأُمٜمف ،وم٠موطمك ا إًمٞمٝم٤م أن يمٗمل
وىملي ومققمزيت وضم زم ُم٤م َوم ْْم ُؾ ُم٤م ومْمٚم٧م سمف ومٞمام أقمٓمٞم٧م أرض يملسم ء إٓ سمٛمٜمزًم٦م ايسملة همٛمً٧م ذم
اًمٌحل ومحٛمٚم٧م ُمـ ُم٤مء اًمٌحل ،وًمقٓ شملسم٦م يملسم ء ُم٤م ومْمٚميؽ ،وًمقٓ ُم٤م شمْمٛمٜميف أرض يملسم ء ُم٤م
ظمٚم٘ميؽ ،وٓ ظمٚم٘م٧م اًمٌٞم٧م اًمذي اوميخلت سمف ،وم٘ملي واؾمي٘ملي ويمقين دٟمٞم ً٤م ُميقاوٕم ً٤م ذًمٞم ً ُمٝمٞمٜم ً٤م همػم

( ) اًمًجقد قمغم اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م عمحٛمدهلل إسمدلاهٞمؿ اًم٘مزو ٜمدل (ص ،)19:اًمًدجقد قمدغم إرض ٔ د٦م ا قمدكم إمحدهللي
ص. 11
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،) 19/ 1 ( ،) 19/31( ،)119/91إصقل اًمًدي٦م قمنمد ًمٕمدهللة حمدهللصملم (ص ،) 9:يم٤مُمدؾ
اًمز ٤مرات (ص ،)19 :وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)111/ 1 ،9 9/ 1مًديهللرك اًمقؾمد٤ماؾ ( ،)911/ 1اعمدزار عمحٛمدهلل
سمدـ اعمِمددٝمهللي (ص ،)991:هتدذ ٥م إطمٙمدد٤مم ( ،)91/9روود٦م اًمددقاقمٔملم (ص:

،)1ضمد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م

(ُ ،)999/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (ٟ ،)19/3مٗمس اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن (ص.)191:
( )9يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (ص ،)199:وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م ( ،)9 9/ 1( ،)111/ 1سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،) 13/31ضمدد٤مُمع
أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)991/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)19/3( ،) 19/9
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ُمًيٜمٙمػ وٓ ُمًيٙمؼم ٕرض يملسم ء ،وإٓ ؾمخ٧م سمؽ وهق ٧م سمؽ ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿش( ).
وًمٙمـ اًمٙمٕمٌ٦م ل شم٘مٌؾ إُمل ايهلل ،وشمٚميزم سم٤مًميقاوع ،وشمّمٌح يم٤مًمذٟم٥م اًمذًمٞمؾ اعمٝملم ٕرض
يملسم ء -يمام شم٘مقل روا ٤مهتؿ -ومحٚم٧م هب٤م اًمٕم٘مقسم٦م ُمـ ا ؛ سمؾ إن اًمٕم٘مقسم٦م طمٚم٧م سمٙمؾ أرض وُم٤مء
يقملاوٝم٤م قمـ اًميقاوع ًمٙملسم ء.
٘مقل اًمٜمص قمٜمهللهؿ« :ومام ُمـ ُم٤مء وٓ أرض إٓ قمقىمٌ٧م ًمؽمك اًميقاوع  ،طميك ؾم َّٚمط ا قمغم
اًمٙمٕمٌ٦م اعمنميملم ،وأرؾمؾ إمم زُمزم ُم٤مء ُم٤محل ً٤م طميك أومًهلل ـمٕمٛمف...ش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝفغن كسبال:ٞ

افروايي إوػ :دظقى أن ـربالء أضفر بؼوع إرض وأظظؿفو حرمي:
هذه طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م اًملوا ٤مت اًميل شمل هلل ومّمؾ إُم٦م قمـ ُم٘مهللؾم٤مهت٤م وقمـ ٟمٌٞمٝم٤م ^.
شمْمٛمٜم٧م هذه اًملوا ٦م صم صم٦م أُمقر:
إُمل إول( :أهن٤م أـمٝمل سم٘م٤مع إرض).
وٟمحـ ٓ ٟمهللري عم٤مذا شمٙمقن أـمٝمل سم٘م٤مع إرض؟!
وم٢من ذًمؽ ل لد ٓ ذم اًم٘ملهن وٓ ذم اًمًٜم٦م ومٛمـ أ ـ أشم٧م هذه اًملوا ٦م؟!
صمؿ يمٞمػ شمٙمقن أـمٝمل سم٘م٤مع إرض ول نمع هل٤م قمٌ٤مدات ختّمٝم٤م؟!
وم٢من ىمٞمؾ :إن ومٞمٝم٤م ىمؼم احلًلم

!

ىمٚمٜم٤مٟ :مٕمؿ اًم٘مؼم وٟمٕمؿ ُمـ ومٞمف!!
ًمٙمـ دقمقى أن أرض يملسم ء أـمٝمل سم٘م٤مع إرض ُمـ اًم٘مْم٤م ٤م اًمٖمٞمٌٞم٦م اًميل ٓ شمٕملف إٓ سمهللًمٞمؾ
وٓ دًمٞمؾ هٜم٤م واًمٕم٘مؾ ٓ دظمؾ ًمف ذم هذه إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م.
صمددؿ يمٞمددػ ضمدد٤مز ًمٙمددؿ أن دمٕمٚمددقا إرض اًميددل ومٞمٝمدد٤م ىمددؼم احلًددلم

أـمٝمددل سم٘مدد٤مع إرض وذم

إرض ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وُمٜمٝمؿ ىمؼم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^؟!

( ) يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (ص ،)191:سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،) 19/31مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر ( ،)19/3وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م
(ُ ،)9 1/ 1( ،)119/ 1مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)911/ 1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)991/ 1
( )1يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص ،)199:سمح٤مر إٟمقار ( ،) 13/31ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)999/ 1وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م
(ُ ،)111/ 1( ،)9 9/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (ُ ،)19/3مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ( .)113/

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ
ً

أًمٞمس ذًمؽ شمٗمْمٞم ً ًمٚمحًدلم
ذر ٦م اسمٜميف وم٤مـمٛم٦م اًمزهلاء

قمدغم ضمدهلله ^ اًمدذي ل نمدف احلًدلم

479
إٓ ٕٟمدف ُمدـ

!!

إُمل اًمري٤مين :أهن٤م أقمٔمؿ سم٘م٤مع إرض طملُم٦م!!
وم٠م ـ ُمٙم٤مٟم٦م سمٚمهلل ا احللام ُمٙم٦م اعمٙملُم٦م؟!
وأ ـ ُمٙم٤مٟم٦م سمٚمهلل رؾمقل ا ^؟!
إن هذه اًملوا ٦م يم٠مظمقاهت٤م ُمـ اًملوا ٤مت شمل هلل ومّمؾ إُم٦م قمـ سمٚمهلل ا احللام وقمـ سمٚمهلل رؾمقل ا
^!!
إمر افثوفٌ :أن ـربالء مـ بطحوء اجلـي!!
وهذا ُمريؾ ُم٤م شم٘مهللم ُم ـ اًمٙم م اًمً٤مسمؼ دقمقى ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م وهل ُمـ اًمٙم م اًمٙم٤مذب اعمٜمًقب
إمم رؾمقل ا ^ واًمذي هيهللف إمم ز ٤مدة شم٘مل ل ومْمؾ يملسم ء قمغم مجٞمع اعم٘مهللؾم٤مت ايؾم ُمٞم٦م.
افروايي افثوكقي :دظقى أن ـربالء حرم مؼدس ؿبؾ أرض افؽعبي:
هذا ُمْم٤مدة عم٤م ذيمله ا  ؾم٤مسم٘م ً٤م ،وذم ُم٘مهللُميٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ [هل قمٛملان.]39:
وهذا ١ميمهلل أن هٜم٤مك ُم١ماُملة يسمٓم٤مل يم م ا  وإسمٓم٤مل د ٜمف.
ا  خيؼم أن أول سمٞم٧م ووٕمف ذم إرض هق« :افؽعبيش واًملوا ٤مت شمٜمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م
شمٙمذ ٥م ا .
صمؿ ًمق يم٤مٟم٧م أرض يملسم ء هل٤م هذه اعمٙم٤مٟم٦م ِل َ ل شمذيمل ذم يمي٤مب ا ؟!
أ ًمٞمس ا ؾمٌح٤مٟمف ذيمل اًمٙمٕمٌ٦م واعمًجهلل احللام اعمحٞمط هب٤م وإىمَم وقملوم٤مت واعمِمٕمل احللام
(اعمزدًمٗم٦م) ِ
ومٚم َؿ ل ذيمل هذه إرض اًميل اختذه٤م طملُم ً٤م ىمٌٚمٝم٤م طمً٥م زقمؿ اًملوا ٦م؟!
إن اًملوا ٦م طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م احلٚم٘م٤مت اًميل شمل هلل أن شمٍمف اًمٜم٤مس قمـ ُم٘مهللؾم٤مت ايؾم م
سم٤مظمي ق ُم٘مهللؾم٤مت ضمهلل هللة حت٧م ؾمٞم٤مط اًمٕم٤مـمٗم٦م ٔل اًمٌٞم٧م ،وُم٤م يم٤من هل اًمٌٞم٧م ًمٞمْم٤مدوا ا  ذم د ٜمف
و هللقمقا ُمريؾ شمٚمؽ اًمهللقم٤موى اعمٗمؽماة ،وًمٙم ّـ اعميآُمل ـ اًمذ ـ اؾميٖمٚمقا اؾمؿ هل اًمٌٞم٧م ًمٍمف إُم٦م قمـ
د ٜمٝم٤م.
افروايي افثوفثي :تزظؿ أن ـربالء أرض مؼدشي ومبورـي ودم تربتفو وموئفو صػوء:
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ٟمًٌقا إًمٞمٝم٤م أهن٤م شمٙمٚمٛم٧م هبذا اًمٙم م! ومٛمـ هق اًمذي ؾمٛمٕمٝم٤م وهل شميٙمٚمؿ؟! وسم٠مي ًمٖم٦م شمٙمٚمٛم٧م؟!
وُمـ اًمذي ىمهللؾمٝم٤م وضمٕمؾ شملسميٝم٤م وُم٤مءه٤م ؿمٗم٤مء؟ وُميك يم٤من ذًمؽ؟!
إن ه١مٓء اًمقو٤مقملم اؾميٖمٚمقا دومـ احلًلم

ومٞمٝم٤م ًمٞمٜمًجقا طمقهل٤م يمؾ هذه إؾم٤مـمػم

اعمٙمذوسم٦م.
وم٤محلًلم

قمٌهلل ص٤مًمح ًمف ُمٙم٤مٟميف قمٜمهلل ا ؾمٌح٤مٟمفً ،مٙمـ دقمقى أن إرض اًميل دومـ ومٞمٝم٤م

أصٌح٧م ُم٘مهللؾم٦م ،هذا اوميٞم٤مت قمغم د ـ ا  وإحل٤مق أطمٙم٤مم سمف ل شم٠مت ٓ ذم اًم٘ملهن وٓ ذم اًمًٜم٦م.
صمؿ دقمقى أن ذم شملسميٝم٤م اًمِمٗم٤مء هذا متٝمٞمهلل جلقاز أيمؾ شملسميٝم٤م ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمِمٗم٤مء ،وىمهلل ظمهللع يمريػم ُمـ
اًمِمٞمٕم٦م هبذه وأوميك قمٚمامؤهؿ سمجقاز ذًمؽ.
واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م اعمٓمٝملة ًمٞمس ومٞمٝمام رء ُمـ ذًمؽ ،ومٛمـ أ ـ أشم٧م إذ ًا هذه
اًملوا ٤مت؟!
إهن٤م ُمـ اعميآُمل ـ قمغم د ـ ا ً مٍمف إُم٦م قمـ ُم٘مهللؾم٤مهت٤م.
افروايي افرابعي :دظقى ايقار بغ ـربالء وافؽعبي:
هذه اًملوا ٦م متريٞمٚمٞم٦م ضمهلل هللة يمآٓف اًميٛمريٞمٚمٞم٤مت ،طمقار دار سملم اًمٙمٕمٌ٦م اًميل ىمهللؾمٝم٤م ا  وسملم
يملسم ء اًميل ىمهللؾميٝم٤م اًملوا ٦م ،شمٜميٝمل إمم أن اًمٙمٕمٌ٦م اًميل ىمهللؾمٝم٤م رب اًمٕم٤معملم قمغم ُمهللار اًمي٤مر ل وضمٕمٚمٝم٤م
ىمٌٚم٦م ًمألُم٦م ،إًمٞمٝم٤م ّمٚمقن وٟمحقه٤م يجٝمقن ذم يمريػم ُمـ ؿمٕم٤مالهؿ جي٥م أن شمٙمقن ذًمٞمٚم٦م عم٘مهللؾم٤مت
ضمهلل هللة اظميٚم٘ميٝم٤م اًملوا ٤مت ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ ُم٘مهللؾم٤مت رب اًمٕم٤معملم ،واًمٕمجٞم٥م أن ومْمؾ اًمٙمٕمٌ٦م
اًميل ومْمٚمٝم٤م رب اًمٕم٤معملم ٓ شمً٤موي طمجؿ ايسملة ذم وؾمط اًمٌحل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٗمْمؾ يملسم ء!!
يمٞمػ شمٙمقن هذه اعمٙم٤مٟم٦م هلذه إرض ول لد ذيمله٤م ذم يمي٤مب ا  وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل ا ^
وًمق ُملة واطمهللة؟!
صمؿ شمٗمؽمي اًملوا ٦م اومؽما ًء هظمل إمم دقمقى أن ُم٤مء اًمٙمٕمٌ٦م« :زُمزمش ىمهلل أصٌح ُم٤محل ً٤م ،وهذا ُمـ
اًمٙمذب اًمذي ِمٝمهلل سمٙمذسمف اًمقاىمع.
ومامء زُمزم ُمـ أقمذب اعمٞم٤مه وه٤م هق نمب ُمٜمف يمؾ زوار سمٞم٧م ا  وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م و ِمٝمهللون
سمٕمذوسميف ،وم٠م ـ اعمٚمقطم٦م ومٞمف؟!
وًمٙمـ اًملوا ٦م شمل هلل أن شمٙمله إُم٦م ذم ُم٤مء ـمٝمله ا ُ مٜمذ إظملاضمف يؾمامقمٞمؾ

وإمم أن

وإمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م .وىمهلل أصمٜمك قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ^ ،ومي٠ميت هذه اًملوا ٦م ًمييٜم٘مص ُم٤م أصمٜمك قمٚمٞمف رؾمقل ا ^.
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وأخر ًا :وم٢من ظمٚمؼ اًمٙمٕمٌ٦م ًمٞمس ًمذاشمف وإٟمام ظمٚم٘م٧م ُمـ أضمؾ يملسم ء!!
ومٝمؾ ٕم٘مؾ أن شمٙمقن يملسم ء أص ً ويمٕمٌ٦م اخل٤مًمؼ اًميل يملره٤م ذم يمي٤مسمف ُمٌٞمٜم ً٤م ومْمٚمٝم٤م وُمٙم٤مٟميٝم٤م
وشم٤مر ل سمٜم٤ماٝم٤م إمم هظمل ُم٤م ذيمل قمٜمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف شم٤مسمٕم ً٤م؟!
اًمٙمٕمٌ٦م اًميل سمٜم٤مه٤م أسمق إٟمٌٞم٤مء إسملاهٞمؿ واسمٜمف إؾمامقمٞمؾ

وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أهن٤م ووٕم٧م ًمٚمٜم٤مس

هل وملع ويملسم ء شمٙمقن أص ً؟!
ومٝمذه هل اًملوا ٤مت اًميل ههللوم٧م إمم ومّمؾ إُم٦م قمـ ُم٘مهللؾم٤مهت٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ل شمًيٓمع  -و احلٛمهلل -
حت٘مٞمؼ أههللاومٝم٤م إٓ قمغم ومئ٦م ُمـ إُم٦م حت٧م ؾم ٞم٤مط اًمٕم٤مـمٗم٦م قؿمؽ أن شمٜميٌف إذا ٟمٌٝم٧م؛ وًمٙمـ ٓ يؿ ذًمؽ
إٓ إذا حتلرت ُمـ أُمري٤مل هذه اًملوا ٤مت اًميل شمّم٤مدم يم م ا  ويم م رؾمقًمف ^.
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝفغن كسبال ٞيف كالً عمىا ٞالػٗعٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

) ٘مقل حمٛمهلل طمًلم هل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء (ت 999 :هد)( ) ُ-مِمٞمهلل ًا سمٙملسم ء -وُمٗمْم ً هل٤م قمغم

سمٞم٧م ا :
وُمـ طمهلل ٨م يملسم ء واًمٙمٕمٌ٦م

ِ
اًملشمٌ٦م
ًمٙملسم ء سم٤من قمٚمق

( )

صمؿ ١ميمهلل أن يملسم ء« :أذف سم٘م٤مع إرض سم٤مًميورةش( ).
 )1و ٘مقل ُمػمزا طمًلم احل٤مالي « :يملسم ء شمٚمؽ اًمؽمسم٦م اًمٓمٞمٌ٦م اًمٓم٤مهلة ،وإرض اعم٘مهللؾم٦م اًميل
ىم٤مل ذم طم٘مٝم٤م رب اًمًاموات وإرولم خم٤مـمٌ ً٤م ًمٚمٙمٕمٌ٦م طملم اوميخلت قمغم ؾم٤مال اًمٌ٘م٤مع :ىملي واؾمي٘ملي
ًمقٓ أرض يملسم ء وُم٤م وٛميف عم٤م ظمٚم٘ميؽش( ).
صمؿ ٕم٘م٥م قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف« :ويمذًمؽ أصٌح٧م هذه اًمٌ٘مٕم٦م اعمٌ٤مريم٦م سمٕمهللُم٤م ص٤مرت ُمهللومٜم ً٤م ًممُم٤مم
قمكم

ُمزار ًا ًمٚمٛمًٚمٛملم!! ويمٕمٌ٦م ًمٚمٛمقطمهلل ـ!! وُمٓم٤موم٤مً ًمٚمٛمٚمقك واًمً ـملم!! وُمًجهلل ًا

ًمٚمٛمّمٚملم!!"( ).
 )9و ١ميمهلل د .حمٛمهلل ضمقاد ـمٕمٛم٦م« :سم٠من ٟمّمقصٝمؿ ىمهلل اقميؼمت يملسم ء أومْمؾ سم٘مد٤مع إرض ،ومٝمدل
شمٕميؼم قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م أرض ا اعمخي٤مرة اعم٘مهللؾم٦م اعمٌ٤مريم٦م وهل طملم ا  ،وىمٌ٦م ايؾم م ،وذم شملسميٝم٤م اًمِمٗم٤مء،
وهذه اعمزا ٤م ل دميٛمع ٕي سم٘مٕم٦م طميك اًمٙمٕمٌ٦مش( ).
 )1و ٘مقل ه ٦م اًمٕمٔمٛمك  -قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م  -حمٛمهلل احلًٞمٜمل اًمِمػمازي إٟمٜم٤م «ٟم٘مٌؾ أضطميٝمؿ يمام ٟم٘مٌؾ

( ) هق حمٛمهلل طمًلم سمـ قمكم سمـ اًملو٤م سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ،صٜمػ يميٌ ً٤م يمريدػمة ُمٜمٝمد٤م :اًمدهلل ـ وايؾمد م،
وأ ٤مت اًمٌٞمٜم٤مت ،واعملاضمٕم٤مت اًملحي٤مٟمٞم٦م ،وأصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقهل٤م ،شمدقذم ؾمدٜم٦م ( 999هدد) ،اٟمٔمدلُ :مٕمجدؿ اعمد١مًمٗملم
( ،)191/3إقم م (.) 19- 19/9
( )1واٟمٔمل أ ْم ً٤م :أوااؾ اعم٘م٤مٓت (صُ ،)119:مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)19/3
( )9إرض واًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م (ص.)99-99:
( )1أطمٙم٤مم اًمِمٞمٕم٦م ( .)91/
(ٟ )9مٗمس اعملضمع.
( )9شم٤مر ل يملسم ء عمحٛمهلل ضمقاد ـمٕمٛم٦م (ص.) 9 :
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احلجل إؾمقد ويمام ٟم٘مٌؾ ضمٚمهلل اًم٘ملهنش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜوٕقف عمىا ٞالطاٟف ٛوَ ِرٓ السٔاٖات:

يمٜم٧م أفمـ أن قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اًمذ ـ ٘ملأون يمي٤مب ا  إن يم٤مٟمقا ٘ملأوٟمف ؾمٞمٙمقن هلؿ ُمقىمػ

هظمل ٜمٓمٚمؼ ُمـ دًٓم٦م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،إذ هذه هل ُمٝمٛم٦م اًمٕم٤مل وهل :حم٤ميمٛم٦م اًملوا ٤مت إمم يمي٤مب ا
.
وًمٙمـ اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى أن اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ ل ٙمـ هلؿ حتلر ُمـ اًملوا ٤مت اعمّم٤مدُم٦م ًمٙمي٤مب ا ،
ُمع أن اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمهلل شمٕملو٧م ًمٚمهللس واًمقوع واًمهللٓاؾ ٓ حتَم ،وُمري٤مل ذًمؽ اًملوا ٤مت اًميل
شميٝمؿ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ سم٤مًميحل ػ وىمهلل سمٚمٖم٧م أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ُمع أهن٤م ُمٙمذوسم٦م عمّم٤مدُميٝم٤م ًمٙم م ا
.
وم٢مذا وضمهلل ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ُمٙمذوسم٦م ذم ىمْمٞم٦م واطمهللة ومٙمٞمػ سمٕمهلل ذًمؽ شم٘مٌؾ
روا ٤مت ل شميج٤موز هطم٤مد ًا ذم أي ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤م ٤م اًمهلل ـ وظم٤مص٦م ذم ُمريؾ هذه اًم٘مْم٤م ٤م اًميل شميّم٤مدم ُمع
يمي٤مب ا  .هذا هق اعمقىمػ اًمذي يم٤من ٜمئمل ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م أن ٘مٗمقه وًمٙمـ اًمقاىمع يم٤من قمغم
ظم ف ذًمؽ.
وؾقام يع كؼػ مع تؾؽ إؿقال:
 ٘مقل حمٛمهلل طمًلم« :يملسم ء أذف سم٘م٤مع إرض سم٤مًميورة..ش( ).قمجٌ ً٤م هلذه اًمهللقمقى« :سم٤مًميورةش أي ضورة؟!
اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٘ملر أن أول سمٞم٧م ُمٕمٔمؿ هق سمٞم٧م ا احللام وذع جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ُمـ قمٝمهلل هدم
وإسملاهٞمؿ

ز ٤مرشمف وشمٕمٔمٞمٛمف وضمٕمؾ احل٩م إًمٞمف ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ،ومٝمذا اًمذي هق أقمٔمؿ ُمٙم٤من

سم٤مًميورة.
أُم٤م يملسم ء وم٠م ـ ذم يمي٤مب ا  شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م؟!
وأ ـ ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م؟!
إن هذه اًمهللقمقى هل أصمل ُمـ هصم٤مر شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم هل اًمٌٞم٧م زور ًا وهبي٤مٟم ً٤م واًميل

( ) ُم٘م٤مًم٦م اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٛملضمع اًمِمٞمٕمل حمٛمهلل اًمِمػمازي(ص.)1 :
( )1واٟمٔملُ :ملىمهلل ايُم٤مم احلًلم ًمٚمًٞمهلل حتًلم هل ؿمٌٞم٥م (ص.) 1 :
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؛ إذ ٓ ٛمٙمـ أن ّمهللر قمٜمٝمؿ ُمريؾ شمٚمؽ اًملوا ٤مت.

 -1صمؿ ٘ملر احل٤مالي ٟمٗمس ُم٤م شم٘ملره اًملوا ٤مت وىمهلل شمٌلم سمٓم هن٤م وسمٞم٤من ُمّم٤مدُميٝم٤م ًمٙمي٤مب ا .
صمؿ ٠ميت سم٤مًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ومٞمزقمؿ أهن٤م« :مزار ادسؾؿغش وٓ ٟمهللري ُمـ اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م ُمزار ًا
ًمٚمٛمًٚمٛملم ،واعمزارات إٟمام ١مظمذ طمٙمٛمٝم٤م ُمـ يمي٤مب ا  وؾمٜم٦م رؾمقًمف ^.
و ز هلل إُمل ومٔم٤مقم٦م قمٜمهللُم٤م ًٛمٞمٝم٤م« :ـعبي ادقحديـش وٓ ٟمهللري ُمد٤مذا ًدٛمك« :يمٕمٌد٦م ا ش إذا
يم٤مٟم٧م يملسم ء يمٕمٌ٦م اعمقطمهلل ـ ،ومامذا ٟمٓمٚمؼ قمغم اًمٙمٕمٌ٦م اًميل سمٜم٤مه٤م إسملاهٞمؿ

...

إن اعم٘م٤مسمؾ أن شمٙمقن« :يمٕمٌ٦م اعمنميملمش ٕن اًمٕم٤مل :إُم٤م ُمقطمهللون وإُم٤م ُمنميمقن ،وم٢مذا ضمٕمٚمٜم٤م ُمٙم٤مٟم ً٤م
يمٕمٌ٦م ٕطمهللمه٤م يم٤من أظمل يمٕمٌ٦م ًمٚمري٤مين.
وهبذا ٜميٝمل دور سمٞم٧م ا احللام ًمييجف اجلٛمقع إمم يمٕمٌ٦م اعمقطمهلل ـ ذم يملسم ء ،وهٙمذا شميٗمؼ
قم٘م٤ماهلل اًمٓم٤ماٗم٦م ُمع روا ٤مت اعميآُمل ـ قمغم د ـ ا .
صمؿ ريٚم٨م سم٘مقًمف« :ومطوؾوً فؾؿؾقك وافسالضغش ومٝمل يمٕمٌ٦م راىمٞم٦م ٓ ٓمقف هب٤م إٓ اعمٚمقك
واًمً ـملم.
أُم٤م اًمهللمه٤مء ومٚمٝمؿ اًمٙمٕمٌ٦م اًميل ووٕمٝم٤م رب اًمٕم٤معملم!! ٤م هل٤م ُمـ ضملأة قمجٞمٌ٦م ّمهللره٤م زقمامء
اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
صمؿ يمٞمػ جيقز أن ٓم٤مف سمٖمػم سمٞم٧م ا احللام وا  هق اًمذي ظمّمدف سمدذًمؽ ،وم٘مد٤مل ؾمدٌح٤مٟمف:
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ [احلدد٩م .]19:ومٛمددـ اًمددذي ذع ـمقاومدد ً٤م
هظمل ذم يملسم ء؟!
إن هذه إىمقال صمٛملة ًميٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة ًم٘مٓمع صٚم٦م إُم٦م سمٛم٘مهللؾم٤مهت٤م اًميل ذقمٝم٤م هل٤م رهب٤م
.
وأظمػم ًا :ومٝمل ُمًجهلل ًمٚمٛمّمٚملم ،وهذا ُملاهمٛم٦م ًمٚمٜمٌل ^ اًمذي ٜمٝمك قمـ اًمّم ة ذم اعم٘م٤مسمل،
ويملسم ء إٟمام ضمٕمٚم٧م يمذًمؽ ٕهن٤م ُم٘مؼمة ًمٚمحًلم

.

 -9صمؿ ٠ميت حمٛمهلل ضمقاد ـمٕمٛم٦م ًمٞم٘مقل إهن٤م« :أومْمؾ سم٘م٤مع إرض....وهذه اعمزا ٤م ل دميٛمع ٕي
أرض طميك اًمٙمٕمٌ٦مش.
وهٜم٤م ٟمٕمج٥م ُمـ هذا احلٙمؿ اًمٔم٤مل اًمذي زقمؿ أن ُم٤م جيٛمع ًمٙملسم ء ُمـ اًمٗمْمؾ ل جييٛمع طميك
ًمٚمٙمٕمٌ٦م.
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ل إذ ًا ضمٕمؾ ا  احل٩م إمم اًمٙمٕمٌ٦م وضمٕمٚمف ريمٜم ً٤م ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ول جيٕمؾ ًمٙملسم ء ؿمٞمئ ً٤م ُمـ
ذًمؽ؟!
أًمٞمس هٜم٤مك قم٘مقل شميحلر ُمـ هذه اًملوا ٤مت اًميل ووٕم٧م ذم اًمٔم م وٟمًٌ٧م إمم سمٞم٧م اًمٜمٌقة فمٚم ًام
وقمهللواٟم ً٤م؟
صمؿ ٠ميت قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ًمٞمي٘مٌٚمقه٤م دون شمٕم٘مؾ!!
إن حمٌ٦م احلًلم

ُمـ اًمهلل ـ ًمٙمـ اًمٖمٚمق ومٞمف أو ذم ُمٙم٤من دومٜمف إمم هذه اًمهللرضم٦م ُمذُمقم.

-1صمؿ ٠ميت ًمقن ضمهلل هلل ُمـ أًمقان اًمٖمٚمق ٛمريٚمف حمٛمهلل اًمِمػمازي ،ومٞم٘مقلٟ( :م٘مٌؾ أضطميٝمؿ) وٓ
ٟمهللري ذم أي ذع جيقز شم٘مٌٞمؾ ىمٌقر إُمقات؟!
ذع ًمٜم٤م ز ٤مرهت٤م واًمهللقم٤مء ٕهٚمٝم٤م ٓ شم٘مٌٞمٚمٝم٤م :واًمي٘مٌٞمؾ هٜم٤م هق« :اًمًجقد قمٚمٞمٝم٤مش وٓ
إن اًمنمع َّ
ٟمهللري يمٞمػ جيقز اًمًجقد قمٚمٞمٝم٤م وٟمحـ ىمهلل هنٞمٜم٤م قمـ اًمّم ة ذم اعم٘م٤مسمل وإًمٞمٝم٤م ذم يميٌٜم٤م ويمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م!!
وم٘مهلل ورد قمـ أم طمٌٞمٌ٦م وأم ؾمٚمٛم٦م أهنام ذيملشم٤م يمٜمٞمً٦م رأ ٜمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م ومٞمٝم٤م شمّم٤مو ل ،ومذيملشم٤م ًمٚمٜمٌل
^ وم٘م٤مل « :إن أوًمئؽ إذا يم٤من ومٞمٝمؿ اًملضمؾ اًمّم٤مًمح ومامت سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجهلل ًا وصقروا ومٞمف شمٚمؽ
اًمّمقر ،وم٠موًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمهلل ا

قم اًم٘مٞم٤مُم٦مش( ).

وقمـ قم٤ماِم٦م وقمٌهلل ا سمـ قمٌ٤مس ىم٤مٓ :عم٤م ٟمزل رؾمقل ا ^ ـمٗمؼ ٓملح مخٞمّم٦م ًمف قمغم وضمٝمف
وم٢مذا اهميؿ هب٤م يمِمٗمٝم٤م قمـ وضمٝمف ،وم٘م٤مل وهق يمذًمؽً « :مٕمٜم٦م ا قمغم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر
أٟمٌٞم٤ماٝمؿ ُمً٤مضمهلل .حيذر ُم٤م صٜمٕمقاش( ).
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ هيٌط ه١مٓء اًمٕمٚمامء ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمِمٕم٤مال ا  اًميل سمٞمٜمٝم٤م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
واًمًٜم٦م اًمنم ٗم٦م!!
ومٝمذا أٟمٛمقذج ًمٚميحذ ل ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر اًمذي ٍمف اًم٘مٚم٥م قمـ ظم٤مًم٘مف إمم ُمٞم٧م ٓ ًيٓمٞمع أن
ٜمٗمع ٟمٗمًف ًمق يم٤من طمٞم ً٤م ومٙمٞمػ سمٕمهلل اعمامت؟!
ًمٙمـ إر و٤مء اًمٕم٤مُم٦م جيٕمؾ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م يً٤مسم٘مقن ًمٚمحّمقل قمغم يمريلة إشمٌ٤مع وا اعمققمهلل.
وهٙمذا اؾميٓم٤مقم٧م اًملوا ٤مت أن شمقضمهلل ًمألُم٦م ُم٘مهللؾم٤مت همػم ُم٘مهللؾم٤مهت٤م شمزامحٝم٤م سمؾ شمٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م.

( ) رواه اًمٌخ٤مري (  ) 99/ح ( ،)1 9وُمًٚمؿ (  )999/ح (.)911
( )1رواه اًمٌخ٤مري (  ) 91/ح ( ،)119وُمًٚمؿ (  )999/ح ( .)99
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املطمب الجالح
دعٕ ٝفغن الضال ٚيف كسبالٞ

املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

اًمّم ة ذم طملم احلًلم ًمؽ ّ
سمٙمؾ ريمٕم٦م شمليمٕمٝم٤م قمٜمهلله
) قمـ أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل ًمٚمٛمٗمْمؾّ « :

طمج٦م ،واقميٛمل أًمػ قمٛملة ،وأقميؼ أًمػ رىمٌ٦م ،ويم٠مٟمّام وىمػ ذم ؾمٌٞمؾ ا أًمػ
طم٩م أًمػ ّ
يمريقاب ُمـ ّ
ُملة ُمع ٟمٌل ُملؾمؾش( ).
ّ
ُ )1ؾمئؾ ه ٦م ا حمٛمهلل احلًٞمٜمل اًمِمػمازي هذا اًمً١مال:
...ش ٘م٤مل :إن أرض يملسم ء أومْمؾ ُمـ أرض ُمٙم٦م ،واًمًجهللة قمغم اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م أومْمؾ ُمـ
اًمًجهللة قمغم أرض احللم ...هؾ هذا صحٞمح؟ش.
 ...وم٠مضم٤مبٟ« :مٕمؿش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝفغن الضال ٚيف كسبال:ٞ

اًملوا ٦م إومم :شم٘ملر أن اًمليمٕم٦م اًمقاطمهللة ذم طملم احلًلم أقمٔمؿ ُمـ أًمػ طمج٦م وأًمػ قمٛملة ذم

طملم رب اًمٕم٤معملم.
إذا يم٤مٟم٧م اًمليمٕم٦م اًمقاطمهللة ذم طملم ىمؼم احلًلم سمٛمريؾ هذا اًمريقاب ،وم٠مي طم٤مضم٦م إذ ًا إمم احل٩م
واًمٕمٛملة واجلٝم٤مد؟!
يم م قمجٞم٥م! ُمـ اًمذي أظمؼم سمذًمؽ إضمل ول ٠مت ذم يمي٤مب ا  وٓ ذم ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ^ رء
ُمـ ذًمؽ؟!
أًمٞمس هذا اومؽماء قمغم ا ورؾمقًمف؟!
ثؿ تليت ؾتقى افشرازي فتؼرر أن أ رض ـربالء أؾضؾ مـ مؽي يو هلو مـ ـورثي ديـقي يتسبى ؾقفو
هذا افؽالم!

( ) يم٤مُمدددؾ اًمز ددد٤مرات (ص ،)999:هتدددذ ٥م إطمٙمددد٤مم ( ،)99/9وؾمددد٤ماؾ اًمِمدددٞمٕم٦م ( ،)9 1/ 1وؾمددد٤ماؾ اًمِمدددٞمٕم٦م
(ُ ،)119/ 1مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)91 / 1اعمزار ًمٚمٛمٗمٞمهلل (ص ،) 91:اعمزار عمحٛمهلل سمـ اعمِمٝمهللي (ص،)999:
سمح٤مر إٟمقار ( ،)11/31ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)119/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)999/1
( )1اًمٗم٘مف واًمٕم٘م٤ماهلل (ص ،)991:اًمٓمٌٕم٦م إومم 11 ،هد ،شمقز ع ُمٙميٌ٦م ضمٜم٤من اًمٖمهلل ل ،اًمٙمق ٧م.
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أرض ٕمٔمٛمٝم٤م رهب٤م  ذم يمي٤مسمف و ٕمٔمٛمٝم٤م رؾمقل ا ^ ذم ؾمٜميف وهب٤م شم٘م٤مم ؿمٕم٤مال ريمـ ُمـ أريم٤من
د ـ ايؾم م ًمٞمً٧م هل أومْمؾ أرض!!
سمؾ واًمًجقد قمغم أرض اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمًجقد قمغم اًمؽمسم٦م اعمٙمٞم٦م واًمؽمسم٦م اًمٜمٌق ٦م!!
ومٙمٞمػ إذ ًا خيي٤مره٤م ؾمٌح٤مٟمف وجيٕمٚمٝم٤م ُمٙم٤مٟم ً٤م حل٩م اًمٌنم ٦م ُمـ هدم

إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م صمؿ ٗم٤مضم٠م

اًمٜم٤مس سم٠من ا ىمهلل شملك أرو ً٤م هل أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م وذع ًمٚمٌنم ٦م إىم٤مُم٦م اًمِمٕم٤مال ذم أرض أىمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٦م
وىمهللر ًا!!
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املطمب السابع
دعٕ ٝفغن شٖاز ٚقرب احلطني يف «كسبالٞش

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم سمٕمض أاٛميٝمؿُ« :مـ أشمك ىمؼم احلًلم قم٤مروم ً٤م سمح٘مف ذم همػم قم قمٞمهلل يمي٥م ا ًمف

قمنم ـ طمج٦م وقمنم ـ قمٛملة ُمؼمورات ُم٘مٌقٓت ...وُمـ أشم٤مه ذم قم قمٞمهلل يمي٥م ًمف ُم٤ما٦م طمج٦م ،وُم٤ما٦م
قمٛملة ،وُمـ أشم٤مه قم قملوم٦م قم٤مروم ً٤م سمح٘مف يمي٥م ا ًمف أًمػ طمج٦م وأًمػ قمٛملة ُمؼمورات ُمي٘مٌ ت ،وأًمػ
همزوة ُمع ٟمٌل ُملؾمؾ أو إُم٤مم قم٤مدلش( ).
 )1وطمٞمٜمام ىم٤مل أطمهلل اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م يُم٤مُمف « :إين طمجج٧م شمًع قمنمة طمج٦م ،وشمًع
قمنمة قمٛملةش -أضم٤مسمف ايُم٤مم -ىم٤ما ً « :طم٩م طمج٦م أظملى ،واقميٛمل قمٛملة أظملى ،شمٙمي٥م ًمؽ ز ٤مرة ىمؼم
احلًلم

ش ( ).

 )9وذم ىمّم٦م ُذيمل ومٞم ٝم٤م أن أطمهلل إقملاب ِمهلل رطمٚمف ُمـ اًمٞمٛمـ ًمز ٤مرة احلًلم ومٞمٚمي٘مل سمجٕمٗمل
اًمّم٤مدق ،ومٞمً٠مًمف ضمٕمٗمل قمـ أصمل ز ٤مرة ىمؼم احلًلم؟ وم٘م٤مل هذا إقملايب :إٟمف لى اًمؼميم٦م ُمـ ذًمؽ ذم
ٟمٗمًف وأهٚمف وأوٓده وأُمقاًمف وىمْم٤مء طمقااجف.

وم٘م٤مل أسمق قمٌهلل ا  :أوم أز هللك ُمـ ومْمٚمف ومْم ً ٤م أظم٤م اًمٞمٛمـ؟ ىم٤مل :زدين ٤م سمـ رؾمقل ا 
 ٕمٜملٟ :مٗمًف -شمٕمهللل طمج٦م ُم٘مٌقًم٦م زايمٞم٦م ُمع رؾمقل ا ،ىم٤مل :إن ز ٤مرة أيب قمٌهلل ا
وميٕمج٥م ُمـ ذًمؽ .وم٘م٤مل ًمف :إي وا وطمجيلم ُمؼمورشملم ُمي٘مٌٚميلم زايمٞميلم ُمع رؾمقل ا 
وميٕمج٥م.
ومٚمؿ زل أسمق قمٌهلل ا

طميك ىم٤مل :صم صملم طمج٦م ُمؼمورة ُمي٘مٌٚم٦م زايمٞم٦م ُمع رؾمقل ا ^

( ) ُمٜميٝمك اعمٓمٚم٥م ( ،)13/1اًمٙم٤مذم ( ،)911/1يم٤مُمؾ اًمز د٤مرات (ص ،)9 9:إُمد٤مزم (ص ،)119:صمدقاب إقمدامل
(صُ ،)13:مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ( ،)911/1هتذ ٥م إطمٙم٤مم ( ،)19/9روود٦م اًمدقاقمٔملم (ص ،) 31:وؾمد٤ماؾ
اًمِمددٞمٕم٦م (ُ ،)993/ 1( ،)193/ 1مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ( ،)191/ 1إُمدد٤مزم (ص ،)11 :اعمددزار عمحٛمددهلل سمددـ
اعمِمٝمهللي ( ،)913سمح٤مر إٟمقار ( ،)91/31ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ،)931/ 1اًميٝمذ ٥م ٓسمـ سم٤مسمق ف (،) 9/1
صمقاب إقمامل ص(.)91
( )1هتذ ٥م إطمٙم٤مم ( ،)11/9وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)911/ 1( ،)119/ 1سمح٤مر إٟمقار (،)91/31ضم٤مُمع أطم٤مد د٨م
اًمِمٞمٕم٦م ( ،)931/ 1يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص.) 19:
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 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملً « :مق ٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم ز ٤مرة احلًلم

ُمـ اًمٗمْمؾ عم٤مشمقا

ؿمقىم ً٤م ،وشم٘مٓمٕم٧م أٟمٗمًٝمؿ قمٚمٞمف طمنات ،ىمٚم٧م :وُم٤م ومٞمف؟ ىم٤ملُ :مـ زاره شمِمقىم ً٤م إًمٞمف يمي٥م ا ًمف أًمػ
طمج٦م ُمي٘مٌٚم٦م ،وأًمػ قمٛملة ُمؼمورة ،وأضمل أًمػ ؿمٝمٞمهلل ُمـ ؿمٝمهللاء سمهللر ،وأضمل أًمػ ص٤ماؿ ،وصمقاب أًمػ
صهللىم٦م ُم٘مٌقًم٦م ،وصمقاب أًمػ ٟمًٛم٦م أر هلل هب٤م وضمف ا  ،ول زل حمٗمقفم ً٤م ؾمٜميف ُمـ يمؾ هوم٦م أهقهن٤م
اًمِمٞمٓم٤من ،وويمؾ سمف ُمٚمؽ يمل ؿ حيٗمٔمف ُمـ سملم هلل ف ،وقمـ ٛمٞمٜمف ،وقمـ ؿمامًمف ،وُمـ ومقق رأؾمف ،وُمـ
حت٧م ىمهللُمف ،وم٢من ُم٤مت ؾمٜميف طميشمف ُم اٙم٦م اًملمحـ حييون همًٚمف ،وإيمٗم٤مٟمف ،وآؾميٖمٗم٤مر ًمف،
و ِمٞمٕمقٟمف إمم ىمؼمه سم٤مٓؾميٖمٗم٤مر ًمف ،و ٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ُمهلل سمٍمه ،و ١مُمٜمف ا ُمـ وٖمٓم٦م اًم٘مؼم ،وُمـ
ُمٜمٙمل وٟمٙمػم لوقم٤مٟمف ،و ٗميح ًمف سم٤مب إمم اجلٜم٦م ،و ٕمٓمك يمي٤مسمف سمٞمٛمٞمٜمف ،و ٕمٓمك ًمف قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقر يضء
ًمٜمقره ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖملب ،و ٜم٤مدي ٍ
ُمٜم٤مد :هذا َُم ْـ زار احلًلم ؿمقىم ً٤م إًمٞمف ،وم ٌ٘مك أطمهلل قم اًم٘مٞم٤مُم٦م
إٓ متٜمك قُمئذ أٟمف يم٤من ُمـ زوار احلًلم

ش ( ).

 )9وذم روا ٦م أظملى« :إن اًملضمؾ ُمٜمٙمؿ ًمٞمٖميًؾ ذم اًمٗملات؛ صمؿ ٠ميت ىمؼم احلًلم قم٤مروم ً٤م سمح٘مف،
ومٞمٕمٓمٞمف ا سمٙمؾ ىمهللم لومٕمٝم٤م أو ْمٕمٝم٤م ُم٤ما٦م طمج٦م ُم٘مٌقًم٦م ،وُم٤ما٦م قمٛملة ُمؼمورة ،وُم٤ما٦م همزوة ُمع ٟمٌل
ُملؾمؾ أو إُم٤مم قم٤مدلش( ).
 )9وروا ٦م صم٤مًمري٦م شم٘مقلُ« :مـ زار احلًلم

قم قم٤مؿمقراء طميك ٔمؾ قمٜمهلله سم٤ميمٞم ً٤م ًم٘مل ا 

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمريقاب أًمٗمل أًمػ طمج٦م ،وأًمٗمل أًمػ قمٛملة ،وأًمٗمل أًمػ همزوة ،وصمقاب يمؾ طمج٦م وقمٛملة

وهمزوة يمريقاب ُمـ طم٩م واقميٛمل وهمزا ُمع رؾمقل ا 

وُمع إاٛم٦م اًملاؿمهلل ـ صٚمقات ا

قمٚمٞمٝمؿ...ش ( ).

( ) يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات(ص ،)919:صمدقاب إقمدامل ًمٚمّمدهللوق (ص ،)39:وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م (،)99 / 1( ،)191/ 1
ُمًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)191/ 1اعمزار عمحٛمهلل اعمِمٝمهللي (ص ،)999:ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)939/ 1
( )1يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص ،)191:وؾم٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م (ُ ،)999/ 1( ،)199/ 1مًديهللرك اًمقؾمد٤ماؾ ( ،) 1913سمحد٤مر
إٟمقار ( ،) 1/31ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)931/ 1
( )9وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م ( ،)119/ 1يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (صُ ،)911:مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ( ،)131/ 1سمحدد٤مر إٟمددقار
( ،)19/31ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)119/ 1
(ُ )1مّمددٌ٤مح اعميٝمجددهلل (ص ،)991:يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (ص ،)919:وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م (ُ ،)199/ 1مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ
( ،)139/ 1سمح٤مر إٟمقار (.)131/31
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 )7وؿول آيي ار ظبد ايسغ دشتغقىً :م٘مهلل ضمٕمؾ رب اًمٕم٤معملم ًمٓمٗم ً٤م سمٕمٌ٤مده زيورة ؿز ايسغ
ًمٞميٛمًؽ هب٤م ُمـ ل قومؼ إمم احل٩م ،سمؾ إن صمقاسمف ًمٌٕمض اعم١مُمٜملم
بدًٓ مـ حٍ بقً ار ايرام
ّ
وهؿ اًمذ ـ لاقمقن ذااط اًمز ٤مرة أيمريل ُمـ صمقاب احل ٩م يمام هق س ح يمريػم ُمـ اًملوا ٤مت اًمقاردة ذم
هذا اعمٕمٜمك)( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜفغن شٖاز ٚقرب احلطني يف كسبال!ٞ

اًميل ل لد هل٤م ذيمل ذم اًمنمع ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م

اًملوا ٦م إومم :شمْمع هذه اًملوا ٦م ز ٤مرة ىمؼم احلًلم

قمٌ٤مدة ذقمٝم٤م ا  ذم يمي٤مسمف وضمٕمٚمٝم٤م ذـم ً٤م ذم صح٦م إؾم م اًمِمخص وٓ ٙمٛمؾ ايؾم م إٓ هب٤م.
صمؿ شمزقمؿ أن ز ٤مرة اًم٘مؼم أقمٔمؿ قمٜمهلل اًم٘مقم ُمـ قم قملوم٦م ،اًمٞمقم اًمذي ذقمف ا ً مٞمٙمقن قم
احل٩م إيمؼم اًمذي ٓ يؿ ايؾم م إٓ سمف!!
أًمٞمس هذا دًمٞم ً قمغم سف اًمٜم٤مس قمـ هذا اًمٞمقم اًمذي ذقمف رب اًمٕم٤معملم؟!
افروايي افثوكقي :صمؿ هذا ا ًمذي طم٩م إمم سمٞم٧م ا احللام يمام أُمله رسمف  وىمهلل سمٚمغ قمهللد طمج٤مشمف
وقمٛملاشمف شمًع قمنمة ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ،ومٚمام أظمؼم ايُم٤مم ىم٤مل ًمف :طم٩م ُملة أظملى واقميٛمل ُملة أظملى ًميّمؾ
إمم أضمل ز ٤مرة ىمؼم احلًلم!!
٤م هل٤م ُمـ وم٤مضمٕم٦م؟!
هذا اعمًٙملم ي٘ملب إمم ا  سم٤محل٩م واًمٕمٛملة إمم سمٞميف احللام شمًع قمنمة ُملة صمؿ ٗم٤مضم٠م سم٠مهن٤م ٓ
شمً٤موي ز ٤مرة واطمهللة ًم٘مؼم احلًلم!
ي٘ملب سمام ذقمف ا  وم٢مذا سمف ٓ ً٤موي ُم٤م ذع اعميآُملون قمغم د ـ ا  وٓ قمنمه! ٤م هل٤م
ُمـ يم٤مرصم٦م يمٞمػ ّمٌح ذع ا  حم٘مل ًا أُم٤مم ُم٤م ذقمف اًمٌنم!!
افروايي افثوفثي :وهٙمذا شمًػم اًملوا ٦م اًمري٤مًمري٦م ذم ٟمٗمس آدم٤مه حت٘مل احل٩م واًمٕمٛملة أُم٤مم ز ٤مرة ىمؼم
أطمهلل اًمّم٤محللم اًمذ ـ ل نمع ا  ز ٤مرة ىمٌقرهؿ وٓ ذع رؾمقًمف ^ ،ومٝمؾ ٌ٘مك سمٕمهلل هذا ُمٙم٤مٟم٦م
ًمز ٤مرة سمٞم٧م ا ُ مع هذه اعمْم٤مقمٗم٦م ًمز ٤مرة ىمؼم احلًلم

؟!

افروايي افرابعي :وهٙمذا اًملوا ٤مت اًمري ث إظمػمة طمٚم٘م٤مت ذم ؾمٚمًٚم٦م ًمٍمف اًمٜم٤مس قمـ
ُم٘مهللؾم٤مت ايؾم م اًميل ذقمٝم٤م ا .

( ) اًمريقرة احلًٞمٜمٞم٦م ًمهللؾميٖمٞم٥م (ص ) 9:ط .دار اًميٕم٤مرف  -سمػموت.
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إن هذه اًملوا ٤مت ٓ شمٌ٘مل عم٘مهللؾم٤مت ايؾم م ُمٙم٤مٟم٦م ذم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم سمٕمهلل ؾمامع هذه اًملوا ٤مت
واًميل شمٕمهلل سمآٓف إضمقر ،وُم٤م يم٤من اًمِمخص ًمٞميجف إمم أضمل واطمهلل وُم٘م٤مسمٚمف هٓف إوٕم٤مف!!
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝشٖاز ٚاهلل عص ٔجن لكرب احلطني

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ:ٛ

قمـ ُمٜمٞمع سمـ احلج٤مج قمـ صٗمقان احلامل ىم٤مل :ىم٤مل زم أسمق قمٌهلل ا (ع) عم٤م أشمك احلػمة« :هؾ ًمؽ ذم

ىمؼم احلًلم؟ ىمٚم٧م :أشمزوره ضمٕمٚم٧م ومهللاك؟
ىم٤مل :ويمٞمػ ٓ أزوره وار يزوره دم ـؾ فقؾي يعي ،ابط مع ادالئؽي إفقف وإكبقوء وإواقوء
وحمؿد أؾضؾ إكبقوء وٟمحـ أومْمؾ إوصٞم٤مء ،وم٘م٤مل صٗمقان :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! أوم٠مزوره ذم يمؾ مجٕم٦م
طميك أدرك ز ٤مرة اًملب؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ٤م صٗمقان .اًمزم ز ٤مرة ىمؼم احلًلم وشمٙمً٥م ذًمؽ اًمٗمْمؾش( ).

املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقف ٛوع ِرٓ الدعٕ:ٝ
وأظمػم ًا شم٠ميت هذه اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى!!

ا رب اًمٕم٤معملم وظم٤مًمؼ اًمٜم٤مس أمجٕملم ا ًمذي ي٘ملب اًمٜم٤مس إًمٞمف و ييقمقن إمم ضمٜم٤مسمف ٜمزل
ًمٞمزاطمؿ اعم اٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ذم ز ٤مرة ىمؼم احلًلم ا!
أٓ ىمٌح ا اعمٗمؽم ـ اًمذ ـ هذوا ا  ذم قمٔمٛميف وصٖملوه أُم٤مم ظمٚم٘مف؟!
اخل٤مًمؼ اًمذي قمٜم٧م ًمف اًمقضمقه وشمّم٤مهملت ًمٙمؼم ٤ماف إوم ك ّمٌح ُمِمٖمقًٓ سمٕمٌهلل ُمـ قمٌٞمهلله!!
إن قمٜم٤م ٦م ا  سمٕمٌهلله شميٛمريؾ ذم رمحيف وذيمله ورومع ُمٜمدزًميف وإيملاُمف سمجٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ ،أُم٤م أن يٜمزل
ا ُ مـ قمٚمٞم٤ماف ًمٞمزاطمؿ قمٌ٤مده ذم ز ٤مرة قمٌهلله ومٝمذا شمٜم٘مٞمص ًمٙمامًمف وقمٔمٛميف!!
و ِمٌف هذا اًمٗمٝمؿ ومٝمؿ اًمٜمّم٤مرى اًمذ ـ ىم٤مًمقا :إن ا  وحك سم٤مسمٜمف وطمٞمهلله ،ومٚمؿ ٌؼ سملم هذه
اًملوا ٦م وسملم ىمقل اًمٜمّم٤مرى إٓ اًميٍم ح سمٌٜمقة احلًلم ًملب اًمٕم٤معملم قمٞم٤مذ ًا سم٤م ُمـ هذا اًمْم ل.
ا

زور اًم٘مؼم!!

إن ايٟمً٤من زور اًم٘مؼم ًمٞمهللقمق ًمٚمٛمٞم٧م يمام ذم اًمنمع أو يؼمك سم٤معمٞم٧م يمام قمٜمهلل اعمٌيهللقم٦م!!
ًمٙمـ ا  عم٤مذا زور قمٌهلله؟! أًمٞمس ُمـ ذف اًمٕمٌهلل أن ذيمله ُمقٓه و لومع ذيمله و هللظمٚمف
ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ؟! ًمٙمـ ه١مٓء اعمٗمؽم ـ ٓ هيٛمٝمؿ شمٜم٘مٞمص رب اًمٕم٤معملم!
اًمذي هيٛمٝمؿ هق شمٙمريػم اًملوا ٤مت وشمٜمق ٕمٝم٤م ًمٗمّمؾ إُم٦م قمـ ُم٘مهللؾم٤مهت٤م وًمق يم٤من سميٜم٘مٞمص اخل٤مًمؼ.

( ) يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص )119-111:اًمٌح٤مر (  ،)91/ 1اًمّمحٞمٗم٦م ( .)91 /
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صمؿ اٟمٔمل إمم هذا اًمٙمذاب يمٞمػ ىمهللم إوصٞم٤مء اعمزقمقُملم قمغم ؾمٞمهلل اًمٌنم أمجٕملم ومذيمله سمٕمهللهؿ!!
ًم٘مهلل هذوا رب اًمٕم٤معملم يمام شم٘مهللم وٓ زاًم٧م اًملوا ٤مت شمٜمي٘مص ُمـ ضمٜم٤مسمف ؾمٌح٤مٟمف ًمؽمومدع ُمدـ ضمٜمد٤مب
احلًلم

يطم ل اًمهلل ـ اجلهلل هلل حمؾ د ٜمف ؾمٌح٤مٟمف ،وا

اًمٙمذب وممـ سملر ًمٚمٙمذب.

ٜمدي٘مؿ ممدـ يمدذب وممدـ أقمد٤من قمدغم ٟم٘مدؾ
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املطمب الطادع
دعٕ ٝأُ اهلل عص ٔجن ٍٖظس إىل شٔاز قرب احلطني
قبــن الٍظــس إلــ ٜشٔاز الكعبــٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ:ٛ

ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا (ع) أٟمف ىم٤مل« :إن ا

ٌهللأ سم٤مًمٜمٔمل إمم زوار ىمؼم احلًلم سمـ قمكم قمِمٞم٦م قملوم٦م

ىمٌؾ ٟمٔمله إمم أهؾ اعمقىمػ (ىم٤مل اًملاوي :ويمٞمػ ذًمؽ؟) ىم٤مل أسمق قمٌهلل ا ٕ :ن ذم أوًمئؽ أوٓد زٟم٤م
وًمٞمس ذم ه١مٓء أوٓد زٟم٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ اهلل ٍٖ ظس إىل شٔاز قرب احلطني (كسبال)ٞ
قبن شٖاز( ٚالكعب:)ٛ

ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ ٙمقن ُم٤م ذقمف ا ُ م١مظمل ًا قمام ذقمف اًمٌنم!! صمؿ يمٞمػ هذه اجللأة قمغم

أقملاض إُم٦م سم٤مهت٤مُمٝم٤م سم٤مًمزٟم٤م صمؿ اًمِمٝم٤مدة سمؼماءة اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمزٟم٤م!!
يم م ٓ ٚمٞمؼ صهللوره ُمـ ومً٤مق اعمًٚمٛملم ومٙمٞمػ ُمـ أاٛم٦م هؿ ُمـ ظمٞم٤مر هل اًمٌٞم٧م؟!
واعمحّمٚم٦م اًمذه٤مب إمم اعمٙم٤من اًمذي ٜمٔمل ا  إًمٞمف أوًٓ.
إن ُمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط ٓ ًيحؼ اًمقىمقف قمٜمهلله وم٢من ؾمخ٤موميف ٓ ختٗمك قمغم اًمٕم٘م ء ،وًمٙمٜمٜم٤م
ٟمقرده ًمٜمٌلم طمجؿ اًمٙمذب اًمذي شمًٚمؾ إمم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م سم٤مؾمؿ هل اًمٌٞم٧م صمؿ يمٞمػ جيهلل ًمف ُمـ لو ف ُمـ
أؾم٤مـملم اعمذه٥م؟!

( ) هتددذ ٥م إطمٙمدد٤مم ( ،)91/9وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م (ُ ،)99 / 1( ،)191/ 1مّمددٌ٤مح اعميٝمجددهلل (ص ،)9 9:صمددقاب
إقمدددامل (صُ ،)31:مٕمددد٤مين إظمٌددد٤مر (صُ ،)93 :مدددـ ٓ حييددده اًمٗم٘مٞمدددف (ُ ،)911/1مًددديهللرك اًمقؾمددد٤ماؾ
( ،)119/ 1سمح٤مر إٟمقار (1( ،)19/31

.)991/
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املطمب الطابع

مناذج وَ فّازع الكتب اليت تركس أجس شٖاز ٚقرب احلطني
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:
 )1مـ ـومؾ افزيورات:

سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم حتط اًمذٟمقب( ).
سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم شمٕمهللل قمٛملة( ).
سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم شمٕمهللل طمج٦م( ).
سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم شمٕمهللل طمج٦م وقمٛملة( ).
 )2ـتوب (كقر افعغ دم ادق إػ زيورة ؿز ايسغ) دحؿد بـ حسـ:
أسمقاب اًمٙمي٤مب:
سم٤مب :إن زاال احلًلم
سم٤مب :إن ز ٤مرشمف

ٕمٓمك ًمف قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقر يضء ًمٜمقره ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖملب.
شمقضم٥م اًمٕميؼ ُمـ اًمٜم٤مر.

سم٤مب :إن ز ٤مرشمف همٗملان ذٟمقب مخًلم ؾمٜم٦م.
سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم

شمٕمهللل ايقمي٤مق واجلٝم٤مد واًمّمهللىم٦م واًمّمٞم٤مم.

سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم

شمٕمهللل اصمٜميلم وقمنم ـ قمٛملة.

سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم

شمٕمهللل طمج٦م عمـ ل يٝمٞم٠م ًمف احل٩م ،وشمٕمهللل قمٛملة عمـ ل شميٝمٞم٠م ًمف قمٛملة.

سم٤مب :إن ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يجغم ًمزوار ىمؼم احلًلم
سم٤مب :إن ا ضمؾ وقم

زور احلًلم

وخي٤مـمٌٝمؿ سمٜمٗمًف.

ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م.

سم٤مب :إن إٟمٌٞم٤مء ً٠مًمقن ا ذم ز ٤مرة احلًلم

.

سم٤مب :إن اًمٜمٌل إقمٔمؿ واًمٕمؽمة اًمٓم٤مهلة زورون احلًلم

( ) (ص.)119:
(( )1ص.)131:
(( )9ص.)139:
(( )1ص.)139:

.
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.

سم٤مب :إن ُمقؾمك سمـ قمٛملان ؾم٠مل ا ضمؾ وقم أن ٠مذن ًمف ذم ز ٤مرة ىمؼم احلًلم
سم٤مب :اعم اٙم٦م ً٠مًمقن ا  أن ٠مذن هلؿ ذم ز ٤مرة ىمؼم احلًلم

.

.

سم٤مبُ :م٤م ُمـ ًمٞمٚم٦م متيض إٓ وضمؼمااٞمؾ وُمٞمٙم٤ماٞمؾ زوراٟمف صٚمقات ا قمٚمٞمف.
سم٤مب :إن ز ٤مرة احلًلم

شمٕمهللل صم صملم طمج٦م ُمؼمورة ُمي٘مٌٚم٦م زايمٞم٦م ُمع رؾمقل ا .

سم٤مبُ :مـ زار ىمؼم احلًلم

يم٤من يمٛمـ زار ا ومقق قملؿمف.

سم٤مبُ :مـ زار ىمؼم احلًلم

يم٤من يمٛمـ زار ا ومقق يملؾمٞمف.

سم٤مبُ :مـ زار احلًلم

يميٌف ا ذم أقمغم قمٚمٞملم.

وىمهلل ظمّمص اعمجٚمز صم صم٦م جمٚمهللات ُمـ يمي٤مسمف اًمٌح٤مر ًمٌٞم٤من ومْمؾ ز ٤مرة اًم٘مٌقر.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜأبٕاب الصٖازات:

أوردت ؾم٤مسم٘م ً٤م ٟمامذج ُمـ اًملوا ٤مت اًميل شمذيمل أضمقر ُمـ زار ىمؼم احلًلم

وطمٍمه٤م ذم

سمح٨م ُمريؾ هذا ُميٕمذر ،وهلذا وم٘مهلل أوردت ٟمامذج ُمـ قمٜم٤مو ـ سمٕمض يمي٥م اًملوا ٤مت ًمٚمقىمقف قمغم طمجؿ
اًملوا ٤مت ذم هذه اعمً٠مًم٦م واًميل ٓ شميْمٛمـ يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م وٓ واطمهلل ذم اعم٤ما٦م ُمٜمٝم٤م ذم أضمل طم٩م سمٞم٧م ا
احلل ام ،مم٤م ١ميمهلل طملص واوع شمٚمؽ اًملوا ٤مت قمغم اًمّمهلل قمـ د ـ سميٙمريػم اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م يمل
شمّمهللق.
اعمٓمٚمع قمغم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م هيقًمف ُم٤م لاه ُمـ يمريلة اًملوا ٤مت اًميل شمنمع ُم٤م ل نمقمف ا  ،وختؼم
سمام ل خيؼم سمف ا  وٓ رؾمقًمف ^.
وم٠مُم٤م شمنم ٕمٝم٤م ومٞميٛمريؾ ذًمؽ ذم شمنم ع ز ٤مرة اًم٘مٌقر ا ًميل ل لد شمنم ٕمف ٓ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ ذم
اًمًٜم٦م اعمٓمٝملة.
وأُم٤م اخلؼم ومٌام ختؼم سمف ُمـ إضمقر اًميل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمزاال مم٤م ٓ قضمهلل ٓ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وٓ
ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌق ٦م ،وم٢من ذيمل إضمقر ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ،ومٛمـ أ ـ ُقملف أن أضمل هذه اًمز ٤مرة يمذا
ويمذا...؟!
هؾ هٜم٤مك وطمل ضمهلل هلل ٟمزل سمٕمهلل اًمٜمٌل ^ أظمؼم سمذًمؽ؟! وقمغم ُمـ ٟمزل؟!
إن ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٥م واًمٖمٞم٥م ٓ ٕمٚمٛمف إٓ ا  ، صمؿ ُمـ لشمْمٞمف ُمـ رؾمقل ،يمام أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف
طمٞم٨م ٘مقل:

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅ
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ً

ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ
[اجلـ ]11-19:وم٤مًمذي خيؼم سم٤مًمٖمٞم٥م هللقمل اًمٜمٌقة! وُمٕم٤مذ ا أن هللقمل أطمهلل ُمـ هل اًمٌٞم٧م أٟمف قطمك
إًمٞمف؟!
صمؿ ُمـ أ ـ قملف أن إٟمٌٞم٤مء واعم اٙم٦م زورون ىمؼم احلًلم؟! هؾ ضم٤مءه وطمل أم ٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م؟!
ؾمٌح٤من ا اًمٕمٔمٞمؿ! يمٞمػ ٘مٌؾ هذا اًمٙم م؟!
صمؿ أًمٞمس اًمٜمٌل ^ ىمهلل سمٚمغ يمؾ اًمهلل ـ ًمألُم٦م؟!
ِ
ومٚم َؿ ل ٕمٚمٛمٝم٤م هبذا اًمٗمْمؾ ًمز ٤مرة اًم٘مٌقر؟!
وهؾ هٜم٤مك وطمل ضمهلل هلل يٜمزل قمغم إاٛم٦م ًيهللرك قمغم رؾمقل ا ^؟!
ًمٙمـ طمجؿ اعم١ماُملة يمٌػم.
وم٘مهلل ادقمقا أن هل اًمٌٞم٧م ىم٤مًمقا ذًمؽ ،يمام ادقمقا أن هل اًمٌٞم٧م ُمٕمهللن اًمٜمٌقة وخميٚمػ اعم اٙم٦م ،وم٘مٌؾ
سمٕمض اًمٜم٤مس ذًمؽ اًم٘مقل واقمي٘مهللوا ومٞمٝمؿ اًمٜمٌقة وإن ل ًٛمقهؿ أٟمٌٞم٤مء.
واهلهللف سف ا ًمٜم٤مس قمـ ُم٘مهللؾم٤مت ايؾم م اًميل ذقمٝم٤م ا  وذقمٝم٤م رؾمقًمف ^ سم٢مجي٤مد
ُم٘مهللؾم٤مت سمهلل ٚم٦م وىمذف هٓف اًملوا ٤مت ًمٙمل ّمهللق اًمٜم٤مس.
واًمٖمل ٥م أن شمٚمؽ اًمٗمْم٤ماؾ ل ذيمل قمنمه٤م ًمٚمٜمٌل ^ وٓ ًمز ٤مرة ىمؼمه؛ ٕن ىمؼمه ًمٞمس ذم شمٚمؽ
اعم٘مهللؾم٤مت اعمهللقم٤مة!!

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ
ً

498

املطمب الجاوَ
آداب شٖاز ٚقرب احلطني بكسبالٞ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف أُمل ىمٌؾ سمهللء اًمز ٤مرة سمّمٞم٤مم صم صم٦م أ ٤مم صمؿ آهميً٤مل ،وًمٌس

صمقسملم ـم٤مهل ـ ،صمؿ ص ة ريمٕميلم ،صمؿ ىم٤مل« :وم٢مذا أشمٞم٧م اًمٌ٤مب وم٘مػ ظم٤مرج اًم٘م ٌّ٦م ،وأوُمئ سمٓملومؽ ٟمحق
اًم٘مؼم ،وىمؾ٤ :م ُمقٓي ٤م أسم٤م قمٌهلل ا

٤م سمـ رؾمقل ا  ،قمٌهللك واسمـ قمٌهللك واسمـ أُميؽّ ،
اًمذًمٞمؾ سملم

ُميقضم ًٝم٤م
ُمًيجػما سمذ ُّميؽ ،ىم٤مصهللً ا إمم طملُمؽ،
اعم٘مٍم ذم قمٚمق ىمهللرك ،اعمٕمؽمف سمح ّ٘مؽ ،ضم٤مءك
ّ
هلل ؽّ ،
ً

ُمًيجػما
ٟمٙم٥م قمغم اًم٘مؼم و ُىمؾ٤ :م ُمقٓي أشمٞميؽ ظم٤ما ًٗم٤م ومآُمٜمّل ،وأشمٞميؽ
صمؿ ا ّ
إمم ُم٘م٤مُمؽ -إمم أن ىم٤ملّ -:
ً
ٟمٙم٥م قمغم اًم٘مؼم صم٤مٟمٞم٦مش( ).
وم٠مضملين ..صمؿ ا ّ
ٟمٙم٥م قمغم اًم٘مؼم وىم ٌّٚمف -إمم أن ىم٤مل -:صمؿ ارضمع
 )1وُمريؾ ذًمؽ ىم٤مل اعمٗمٞمهلل« :وم٢مذا أردت اخللوج وم٤م ّ
اًمً م قمٚمٞمؽ ٤م أسم٤م قمٌهلل ا  ،أٟم٧م زم ُضمٜمَّ٦م ُمـ اًمٕمذابش( ).
إمم ُمِمٝمهلل احلًلم ،وىمؾّ :
ىملر ؿمٞمقظمٝمؿ أن ُمـ هداب ز ٤مرة هذه إضطم٦م «ووع اخلهللّ إ ٛمـ قمٜمهلل اًمٗملاغ ُمـ
 )9يمام ّ
اًمزّ ٤مرة واًمهللّ قم٤مءش( ).
اًمي ح؛ سمؾ هق ؾمٜمّ٦م قمٜمهللٟم٤م وًمق يم٤من هٜم٤مك شم٘مٞم٦م ومؽميمف
 )1وىم٤مل اعمجٚمز ٓ« :يملاه٦م ذم شم٘مٌٞمؾ ّ
أوممش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜآداب شٖاز ٚقرب احلطني بكسبال:ٞ
ًم٘مهلل اسميهللقمقا ـمل ٘م٦م ًمز ٤مرة ىمؼم احلًلم

يمٚمٝم٤م دقم٤مء واؾميٖم٤مصم٦م سمف ُمـ دون ا ؾمٌح٤مٟمف.

صمؿ هذا اًميذًمؾ أُم٤مم ىمؼم إٟمً٤من ُمٞم٧م ًمق يم٤من طمٞم ً٤م ُم٤م ضم٤مز أن قىمػ ذًمؽ اًمقىمقف ومٙمٞمػ سمف وهق
( ) اعمزار عمحٛمهلل سمـ اعمِمٝمهللي (ص ،)191:سمح٤مر إٟمقار ( ،)193/31أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (  ،)919/اعمزار ًمٚمِمٝمٞمهلل إول
(ص.) 91:
(ُ )1مّمددٌ٤مح اعميٝمجددهلل (صُ ،)919:مٜميٝمددك اعمٓمٚمدد٥م ( ،)139/1يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (ص ،)199:هتددذ ٥م إطمٙمدد٤مم
( ،)99/9اعمزار ًمٚمٛمٗمٞمهلل (ص ،) 19:اعمزار عمحٛمهلل سمـ اعمِمٝمهللي (ص ،)939:اعمزار ًمٚمِمدٝمٞمهلل إول ( ،) 99سمحد٤مر
إٟمقار ( ،)119/31ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمؼموضملدي (.)9 3/ 1
( )9اًمهللروس ًمٚمِمٝمٞمهلل إول ( ،)19/1سمحد٤مر إٟمدقار ( ،) 91/39اًمّمدحٞمٗم٦م اهل٤مد د٦م واًميحٗمد٦م اعمٝمهلل د٦م يسمدلاهٞمؿ سمدـ
اعمحًـ اًمٙم٤مؿم٤مين (ص ،) 99:قمٛمهللة اًمزاال (ص.)9:
( )1سمح٤مر إٟمقار (.) 99/39
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ً

ُمٞم٧م ،ومٝمذا رؾمقل ا ^ ل ٙمـ اًمّمح٤مسم٦م ٗمٕمٚمقن ُمٕمف ذًمؽ ،وعم٤م أراد سمٕمْمٝمؿ أن ٖم٤مزم ومٞمف ^ هن٤مه،
وىم٤مل ًمف ٓ ( :شمٓملوين يمام أـملت اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمل ؿ ،وم٢مٟمام أٟم٤م قمٌهلله ،وم٘مقًمقا :قمٌهلل ا ورؾمقًمف)( ).
وقمـ ضم٤مسمل ىم٤مل :اؿميٙمك رؾمقل ا ^ ومّمٚمٞمٜم٤م وراءه وهق ىم٤مقمهلل وأسمق سمٙمل ًٛمع اًمٜم٤مس شمٙمٌػمه
وم٤مًميٗم٧م إًمٞمٜم٤م وملهٟم٤م ىمٞم٤مُم٤م وم٠مؿم٤مر إًمٞمٜم٤م وم٘مٕمهللٟم٤م ومّمٚمٞمٜم٤م سمّم شمف ىمٕمقد ًا ،ومٚمام ؾمٚمؿ ىم٤مل« :إن يمهللشمؿ هٟمٗم٤م
ًميٗمٕمٚمقن ومٕمؾ وم٤مرس واًملوم ٘مقُمقن قمغم ُمٚمقيمٝمؿ وهؿ ىمٕمقد وم شمٗمٕمٚمقا ،اايٛمقا سم٠ماٛميٙمؿ إن صغم ىم٤ما ًام
ومّمٚمقا ىمٞم٤مُم ً٤م ،وإن صغم ىم٤مقمهلل ًا ومّمٚمقا ىمٕمقد ًاش( ).
وم٢مذا يم٤من هذا رؾمقل ا ^ وهق طمل ومٙمٞمػ سمٛمـ ل نمف إٓ سمنمف اعمّمٓمٗمك ^ ،صمؿ يمٞمػ
سمف وهق ُمٞم٧م؟!
صمؿ يمٞمػ ؽمك رب اًمٕم٤معملم صمؿ ٜم٤مدي اعمٞم٧م اًمذي ٓ ٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ض ًا وٓ ٟمٗمٕم ً٤م ًمٞمٜمٗمٕمف!
ومٝمق ٓ ًيٓمٞمع أن ٜمٗمع ٟمٗمًف ومٙمٞمػ ٜمٗمع همػمه ،ومٕمٜمهللُم٤م ظملج

إمم اًمٕملاق سمهللقمقة ُمـ أهٚمٝم٤م

صمؿ ظملج ًمف ضمٞمش اًمٕملاق ل ًيٓمع أن حيٛمل ٟمٗمًف وٓ أهٚمف وٓ وًمهلله ،وًمق يم٤من ىم٤مدر ًا ًمٜمٗمٕمٝمؿ.
وم٢مذا ل ًيٓمع أن ٜمٗمع ٟمٗمًف وٓ أهٚمف وهق طمل ومٙمٞمػ ٜمٗمع همػمه وهق ُمٞم٧م؟!
ًمٙمـ اجلٝمؾ إذا ص٤مطمٌف اهلقى وىم٤مده اعميآُملون قمغم د ـ ا  سمزُم٤مم اًمٕم٤مـمٗم٦م ختهللر اًمٕم٘مؾ واٟم٘م٤مد
سم٠مدٟمك ىمٞم٤مد .وإٓ ًمق شمٕم٘مؾ ه١مٓء ًملأوا أن هذا ٜم٤مىمض قمٌقد ٦م اًمٕمٌهلل خل٤مًم٘مف وُمقٓه إذ ُ ٕم ٌِّهلله ًمٕمٌهلل ُمريٚمف،
وا ضمؾ وقمز ٘مقل قمـ رؾمقًمف ^ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ [اًمٙمٝمػ ،] 1:ومٝمق ^ ٓ ٜمٗمؽ قمـ
اًمٌنم ٦م ومٙمٞمػ سمذر يف ^.

( ) اًمٌخ٤مري ( )991/1ح ( )9119قمـ قمٛمل ريض ا قمٜمف.
(ُ )1مًٚمؿ ( ) 3/1ح (.)399
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املطمب التاضع

دعٕ ٝالٕعٗد عم ٜوَ مل ٖصز قرب احلطني يف «كسبالٞش
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) قم٘مهلل ًمذًمؽ اعمجٚمز سم٤مسم ً٤م سمٕمٜمقان« :سم٤مب أن ز ٤مرشمف واضمٌ٦م ُمٗمؽمو٦م ُم٠مُمقر هب٤م ،وُم٤م ورد ُمـ

اًمذم واًمي٠مٟمٞم٥م واًميققمهلل قمغم شمليمٝم٤مش وذيمل ( )11طمهلل ري ً٤م ُمـ أطم٤مد ريٝمؿ( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف أضم٤مب ؿمخّم ً٤م ؾم٠مًمف« :قمٛمـ شملك ز ٤مرة ىمؼم احلًلم ُمـ همػم قمٚم٦م،
وم٘م٤مل :هذا رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝالٕعٗد يف وَ مل ٖصز قرب احلطني:
إن هذا ُمـ أقمج٥م اًمهللقم٤موى؛ إذ أصٌح٧م ز ٤مرة ىمؼم احلًلم

ريمٜمد ً٤م ُمدـ أريمد٤من اًمدهلل ـ أو

واضمٌ ً٤م ُمـ واضمٌ٤مشمف سمٕمهلل أن يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمقاومؾ!
وهذا اًميهللرج هق ُمـ ُمٙم٤ماهلل أقمهللاء إُم٦م اًميل شمنمع ُم٤م ل نمقمف ا  وٓ رؾمقًمف ^ ،ومٝمؾ هن
إوان ًمٞم٘مٔم٦م اًمٕم٘مؾ اًمِمٞمٕمل؟!

( ) سمح٤مر إٟمقار (.) /31
( )1يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص ،)999 ،999:وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)999/ 1( ،)191/ 1سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)9/31ضمد٤مُمع
أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)191/ 1
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املطمب العاغس
مناذج وَ أجٕز شٖاز ٚقبٕز األٟى ٛاآلخسَٖ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم حمٛمهلل سمـ قمكم اجلقاد أٟمف ىم٤ملُ « :مـ زار ىمؼم أيب سمٓمقس همٗمل ا ًمف ُم٤م شم٘مهللم ُمـ ذٟمٌف

وُم٤م شم٠مظمل ،وم٢مذا يم٤من قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ووع ًمف ُمٜمؼم طمذاء ُمٜمؼم اًمٜمٌل 

طميك ٗملغ ا ُمـ طمً٤مب

اًمٕمٌ٤مدش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملُ« :مـ زار ىمؼم وًمهللي قمكم يمد٤من ًمدف قمٜمدهلل ا ؾمدٌٕمقن طمجد٦م
ُمؼمورة ،ىمٚم٧م  -أي :اًملاوي  :-ؾمٌٕمقن طمج٦م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وؾمٌٕمقن أًمػ طمج٦م ،صمدؿ ىمد٤مل :رب طمجد٦م
ٓ شم٘مٌؾ ،وُمـ زاره أو سم٤مت قمٜمدهلله يمد٤من يمٛمدـ زار ا شمٕمد٤ممم ذم قملؿمدف ،ىمٚمد٧م :يمٛمدـ زار ا ذم قملؿمدف؟
ىم٤ملٟ :مٕمؿش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأجٕز شٖاز ٚقبٕز األٟى ٛاآلخسَٖ:

هذه اًملوا ٤مت شمقؾمع داالة ز ٤مرة اًم٘مٌقر ًميِمٛمؾ ىمٌقر مجٞمع إاٛم٦م ،وهبذا شمّمٌح اًم٘مٌقر ُمزارات

وُم٘مهللؾم٤مت سمهللًٓ ُمـ ُمزارات ايؾم م وُم٘مهللؾم٤مشمف.
صمؿ اٟمٔمل إمم اًمٙمذب أن ُمـ زار احلًلم

يم٤من يمٛمـ زار رب اًمٕم٤معملم وا طمًٞم٥م ُمـ اومدؽمى

قمغم رب اًمٕم٤معملم ومً٤موى ز ٤مرة قمٌهلله سمز ٤مرشمف ؾمٌح٤مٟمف!! ًمٙمٜمٝم٤م اعم١ماُملة ٓ شمٕملف احلهللود.

( ) يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات (ص ،)919:وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)991/ 1( ،)911/ 1مًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ ( ،)999/ 1سمحد٤مر
إٟمقار ( ،)11/33( ،)13 /9ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)931/ 1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر ( ،)993/1قمٞمدقن
أظمٌ٤مر اًملو٤م (.)193/1
(ُ )1مٜميٝمك اعمٓمٚم٥م ( ،)131/1اًمٙم٤مذم ( ،)919/1يم٤مُمؾ اًمز د٤مرات (ص ،)9 1:إُمد٤مزم (ص ،) 11:قمٞمدقن أظمٌد٤مر
اًملودد٤م (  ،)131/هتددذ ٥م إطمٙمدد٤مم ( ،)19/9روودد٦م اًمددقاقمٔملم (ص ،)191:وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م (،)991/ 1
ُمًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ( ،)991/ 1اعمددزار عمحٛمددهلل سمددـ اعمِمددٝمهللي (ص ،)919-919:اًمٕم٘مددهلل اًمٜمْمددٞمهلل واًمددهللر اًمٗمل ددهلل
(ص ،)91:سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/33ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)911/ 1مًٜمهلل ايُم٤مم اًملو٤م (  ،) 11/قمٞمقن
أظمٌ٤مر اًملو٤م (.)193/1
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املبخح الجاٌ٘
دعٕ ٝقدضٗ ٛأزض الكٕفٛ
ادطؾى إول :دقمقى أن أرض اًمٙمقوم٦م طملم.
ادطؾى افثوينٟ :م٘مؾ احلجل إؾمقد إمم اًمٙمقوم٦م.
ادطؾى افثوفٌ :اعمٝمهللي يجف إمم اًمٙمقوم٦م ُمـ ُمٙم٦م.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ أزض الكٕف ٛحسً

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

إن اًمٙمقوم٦م طملم ا وطملم رؾمقل ا  ،وطملم أُمػم اعم١مُمٜملمّ ،
) ضم٤مء ذم روا ٤مهتؿّ « :
وإن

اًمّم ة ومٞمٝم٤م سم٠مًمػ ص ة واًمهللّ رهؿ سم٠مًمػ درهؿش( ).
ّ
 )1وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤ملّ « :
إن

طمل ًُم٤م وهق ُمٙمّ٦م ،وًملؾمقًمف طمل ًُم٤م وهق اعمهلل ٜم٦م ،وُٕمػم

اعم١مُمٜملم طمل ًُم٤م وهق اًمٙمقوم٦م ،وًمٜم٤م طمل ًُم٤م وهق ىمؿش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الكٕف ٛحسً:

ٓ زاًم٧م اعم١ماُملة ُمًيٛملة ذم ضمٕمؾ يمؾ ُم٤م ًمف قم ىم٦م سم٤مًمِمٞمٕم٦م طملُم ً٤م؛ سمؾ وٟمًٌ٦م ذًمؽ إمم ا 

وإمم رؾمقًمف ^ ،ول لد قمٜمف رء ٓ ذم يمي٤مب ا  وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف ^ ،صمؿ ووع أضمقر ًمٚمّم ة
ومٞمف واًمّمهللىم٦م سمٛمريؾ ُم٤م ذم طملم رؾمقل ا ^.

واعم٘مّمهلل سف إُم٦م قمـ د ـ ا .

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)919/1هتذ ٥م إطمٙم٤مم ( ،)91/9ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)919/1
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،)199/33( ،)9 9/11أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)119/9
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املطمب الجاٌ٘
ٌكن احلجس األضٕد إىل الكٕفٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ ٛيف ذلك:

أٟمف ىم٤مل ٕهؾ اًمٙمقوم٦م٤ « :م أهؾ اًمٙمقوم٦م! ًم٘مهلل طمٌ٤ميمؿ ا 

) ٟمًٌقا إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سمام ل حي٥م أطمهلل ًا ُمـ ومْمؾُ ،مّم يمؿ سمٞم٧م هدم وسمٞم٧م ٟمقح وسمٞم٧م إدر س ،وُمّمغم إسملاهٞمؿ  -إمم أن ىم٤مل
ومٞمام زقمٛمقا  :-وٓ شمذه٥م إ ٤مم واًمٚمٞم٤مزم طميك ٜمّم٥م احلجل إؾمقد ومٞمفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٌٕ ٝكن احلجس األضٕد:

قمجٌ ً٤م هلذه اجللأة قمغم ا  وقمغم رؾمقًمف ^؛ احلجل إؾمقد ضمزء ُمـ اًمٙمٕمٌ٦م ُمٜمذ سمٜم٤مه٤م أسمقٟم٤م

إسملاهٞمؿ

وهق ُمٕمٚمؿ سمهللا ٦م اًمٓمقاف طمقل اًمٙمٕمٌ٦م ـمقال اًمي٤مر ل ،هذا احلجل ؾمٞمٜم٘مؾ إمم اًمٙمقوم٦م.

وٓ ٟمهللري عم٤مذا ٜم٘مؾ احلجل إؾمقد إمم اًمٙمقوم٦م سمٕمهلل هذا اًمزُمـ اًمٓمق ؾ وهق ذم ضمهللار اًمٙمٕمٌ٦م؟!
هؾ ٕمٜمل أن ووٕمف ذم اًمٙمٕمٌ٦م يم٤من ً
ظمٓم٠م وأن ؾمٞمّمحح اخلٓم٠م أم أن دور اًمٙمٕمٌ٦م ىمهلل اٟميٝمك ًمٞمحؾ
حمٚمٝم٤م يمٕمٌ٦م ضمهلل هللة؟!
أًمٞمس هذا دًٓم٦م واوح٦م قمغم اعم١ماُملة اًميل هتهللف إمم سف اًمٜم٤مس إمم همػم ُم٘مهللؾم٤مت ايؾم م؟!
وًمٕمؾ اًم٘ملُمٓمل أسمق ؾمٕمٞمهلل اجلٜم٤ميب اًمذي ىم٤مم سمٜم٘مؾ احلجل إؾمقد إمم اًمٌحل ـ (إطمً٤مء طم٤مًمٞم ً٤م)
أراد أن حي٘مؼ هذه اًمٜمٌقءة اًمِمٞمٕمٞم٦م هٟمذاك.

()5

( ) ُمٜميٝمك اعمٓمٚم٥م (  ،)919/إُمد٤مزم (صُ ،)131:مدـ ٓ حييده اًمٗم٘مٞمدف (  ،)19 /وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م (،)199/9
( ،)919/9سمح٤مر إٟمقار ( ،)931/39ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)919/1مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)111/1
طم٩م
( )1وىمهلل ذيمل يمؾ اعم١مرظملم طم٤مدصم٦م أظمذ اًم٘ملُمٓمل ًمٚمحجل إؾمقد وُمٜمٝمؿ اعم١مرخ اسمـ إصمػم .ىم٤مل رمحف ا ّ ( :
سم٤مًمٜم٤مس ذم هذه اًمًٜم٦م «أي :ؾمٜم٦م 9 9هدش ُمٜمّمقر اًمهلل ٚمٛمل ،وؾم٤مر هبؿ ُمـ سمٖمهللاد إمم ُمٙمّ٦م ،ومًٚمٛمقا ذم اًمٓمل ؼ،
احلج٤مج ،وىميٚمقهؿ طميّك ذم اعمًجهلل
ومقاوم٤مهؿ أسمق ـم٤مهل اًم٘ملُمٓمل سمٛمٙمّ٦م قم اًمؽمو ٦م ،ومٜمٝم٥م هق وأصح٤مسمف أُمقال
ّ
احللام وذم اًمٌٞم٧م ٟمٗمًف ،وؿؾع ايجر إشقد وك ّػذه إػ َه َجر ،ومخلج إًمٞمف اسمـ حمٚم٥م ،أُمػم ُمٙمّ٦م ،ذم مج٤مقم٦م ُمـ
إذاف ،ومً٠مًمقه ذم أُمقاهلؿ ،ومٚمؿ ِم ّٗمٕمٝمؿ ،وم٘م٤مشمٚمقه ،وم٘ميٚمٝمؿ أمجٕملم ،وىمٚمع سم٤مب اًمٌٞم٧م ،وأصٕمهلل رضم ً ًمٞم٘مٚمع
اعمٞمزاب ومً٘مط ومامت ،وـملح اًم٘ميغم ذم سمئل زُمزم ودومـ اًمٌ٤مىملم ذم اعمًجهلل احللام طمٞم٨م ُىميٚمقا سمٖمػم يمٗمـ ،وٓ همًؾ،
وٓ ُص ّكم قمغم أطمهلل ُمٜمٝمؿ ،وأظمذ يمًقة اًمٌٞم٧م وم٘مًٛمٝم٤م سملم أصح٤مسمف ،وهن٥م دور أهؾ ُمٙمّ٦م.
اًمٕمٚمقي سم٠مومل ٘مٞم٦م يمي٥م إًمٞمف ٜمٙمل قمٚمٞمف ذًمؽ ،و ٚمقُمف ،و ٚمٕمٜمف ،و ٘مٞمؿ قمٚمٞمف
حمٛمهلل قمٌٞمهلل ا
وم ّٚمام سمٚمغ ذًمؽ
َّ
َّ
اعمٝمهللي أسم٤م ّ
حؼؼً ظذ صقعتـو ودظوة دوفتـو اشؿ افؽػر وا ِ
ؾعؾً ،وإن ل شمل ّد قمغم أهؾ ُمٙمّ٦م وقمغم
إليود بام
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويؼقل :ؿد
َ
َ
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املطمب الجالح
املّدٖ ٙتجْ إىل الكٕف ٛوَ وكٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ ٛيف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل « :إذا ىم٤مم اًم٘م٤ماؿ سمٛمٙم٦م وأراد أن يقضمف إمم اًمٙمقوم٦م ٟم٤مدى ُمٜم٤مد ف أن

ٓ حيٛمؾ أطمهلل ُمٜمٙمؿ ـمٕم٤مُم٤مً وٓ ذاسم ً٤م وحيٛمؾ طمجل ُمقؾمك اًمذي اٟمٌجً٧م ُمٜمف اصمٜميل قمنمة قمٞمٜم ً٤م وم
ٜمزل –أي :اعمٝمهلليُ -مٜمزًٓ إٓ ٟمّمٌف وم٤مٟمٌجً٧م ُمٜمف اًمٕمٞمقن ،ومٛمـ يم٤من ضم٤مإم ً٤م ؿمٌع ،وُمـ يم٤من وٛمآن
روي ومٞمٙمقن زادهؿ طميك ٜمزًمقا اًمٜمجػ ُمـ فم٤مهل اًمٙمقوم٦م ،وم٢مذا ٟمزًمقا فم٤مهله٤م اٟمٌٕم٨م ُمٜمف اعم٤مء واًمٚمٌـ
داا ًام ،ومٛمـ يم٤من ضم٤مإم ً٤م ؿمٌع وُمـ يم٤من قمٓمِم٤مٟم ً٤م رويش( ).

أظمذت ُمٜمٝمؿ ،وشمل ّد احلجل إؾمقد إمم ُمٙم٤مٟمف ،وشمل ّد يمًقة اًمٙمٕمٌ٦م ،وم٠مٟم٤م سمليء ُمٜمؽ ذم اًمهللٟمٞم٤م
احلج٤مج وهمػمهؿ ُم٤م
َ
ّ
وأظملة.
ومٚمام وصٚمف هذا اًمٙمي٤مب أقم٤مد احلجل إؾمقد قمغم ُم٤م ٟمذيمله) .واٟمٔمل :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمي٤مر ل (.)191/9
ّ
صمؿ ىم٤مل رمحف ا ذم طمقادث ؾمٜم٦م (991هد)( :ذم هذه اًمًٜم٦م أقم٤مد اًم٘ملاُمٓم٦م احلجل إؾمقد إمم ُمٙم٦م ،وىم٤مًمقا :أظمذٟم٤مه
سم٠مُمل ،وأقمهللٟم٤مه سم٠مُمل.
ويم٤من سمجٙمؿ ىمهلل سمذل هلؿ ذم رده مخًلم أًمػ د ٜمد٤مر ،ومٚمدؿ جيٞمٌدقه ،وردوه أن سمٖمدػم رء ذم ذي اًم٘مٕمدهللة ،ؾؾضام أرادوا رده
ةؾقه إػ افؽقؾي ،وظؾؼف بجومعفو حتك رآه افـوس ،ثؿ ةؾقه إػ مؽي ،ويم٤مٟمقا أظمذوه ُمـ ريمدـ اًمٌٞمد٧م احلدلام ؾمدٜم٦م
ؾمٌع قمنمة وصم صماما٦م ،ويم٤من ُمٙمريف قمٜمهللهؿ اصمٜميلم وقمنم ـ ؾمٜم٦م ).اعمّمهللر اًمً٤مسمؼ (.) 9/1
( ) سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،)111:اخلدلاا٩م واجلدلااح ( ،)931/1اًمٙمد٤مذم (  ،)19 /سمحد٤مر إٟمدقار (،)999/91
ُمٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ( .) 13/
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ املّدٖ ٙتجْ إىل الكٕف ٛوَ وك:ٛ

ادفدي ٓ يبؼك دم مؽي حرم ار  وإكام يتجف إػ حرم جديد كسى إػ أمر ادممـغ قمكم

وهذا شمٕمٛمٞمؼ عمٙم٤مٟم٦م اًمٙمقوم٦م ذم ٟمٗمقس اًمِمٞمٕم٦م قمغم سمٚمهلل ا احللام.

،

قطع الضم ٛبعباد ٚاهلل عص ٔجن ٔوكــدضاتــْ
ً

املبخح الجالح
األزض املكدض ٛالجالج ٛعٍد الػٗعٛ
أزض «قــــيش
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن أهؾ ؿؿ حيوشبقن دم ؿبقرهؿ.
ادطؾى افثوين :دظقى أن ٕهؾ ؿؿ بوبوً خواوً مـ أبقاب اجلـي.
ادطؾى إول :دظقى أن أرض ؿؿ« :حرمش.
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املطمب األٔه
دعــٕ ٝأُ أزض قـي« :حسًش

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ ٛيف ذلك:

ٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤ملّ « :
إن طمل ًُم٤م هق ُمٙمّد٦م ،وًملؾمدقًمف طمل ًُمد٤م وهدق اعمهلل ٜمد٦م ،وُٕمدػم

اعم١مُمٜملم طمل ًُم٤م وهق اًمٙمقوم٦م ،وًمٜم٤م طمل ًُم٤م وهق ىمؿش.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ أزض «قي» حسً:

شمزقمؿ اًملوا ٦م أٟمف قضمهلل طملم صم٤مًم٨م ًمٌ٘مٞم٦م إاٛم٦م ًمف سمد٤مب ظمد٤مص ذم اجلٜمد٦م ،وهدذا ل خيّمدص ُمريٚمدف

حللم ا  وٓ حللم رؾمقًمف ^ ،وهذا ٕمٓمدل «ىمدؿش أومْمدٚمٞم٦م شمز دهلل قمدغم طمدلم ا  وطمدلم رؾمدقًمف
^.

وهبددذا

ٙمددقن طمددلم ىمددؿ سمددهلل ً حلددلم ا  وطمددلم رؾمددقًمف^ وميْمددٕمػ صددٚم٦م اًمِمددٞمٕم٦م هبددذ ـ

احللُملم اعم٘مهللؾملم قمٜمهلل إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م.
وىمهلل ٘مقل اًمِمٞمٕم٦م :يمٞمػ شمزقمٛمقن أٟمٜم٤م ؾمٜمٙميٗمل سميٚمؽ اعم٘مهللؾم٤مت وه٤م ٟمحـ ٟمٛمأل إرايض اعم٘مهللؾم٦م
ذم سمٚمهلل ا احللام ذم يمؾ قم٤مم؟!
ومٜم٘مقل :إن ذه٤مسمٙمؿ إمم سمٚمهلل ا احللام مجٞمؾ ًمٙمـ ُم٤م رأ ٙمؿ ذم هذه اًملوا ٤مت؟!
وم٢من أىملرشمؿ هب٤م يم٤من يم ُمٜم٤م صحٞمح ً٤م ًمٙمدـ شمٌ٘مدك ىمْمدٞم٦م اؾمديج٤مسم٦م أشمٌد٤مقمٙمؿ هلدذه اًملوا د٤مت ،ومٝمدؾ
ىمٚمددقهبؿ ُميٕمٚم٘مدد٦م سمٛم٘مهللؾمدد٤مت إُمدد٦م ُمددع إظمددقاهنؿ اعمًددٚمٛملم وهددؿ ل ّمددهللىمقا هددذه اًملوا دد٤مت وإٓ ًمددق
صهللىمقه٤م عم٤م شمليمقا اًمٗم٤موؾ إمم اعمٗمْمقل وهذا  -و احلٛمهلل  -دًمٞمؾ اًمٗمٓملة.
ًمٙمدـ ُمدـ سم٘مدل ممدـ ل د٠مت ممدـ همدلرت هبدؿ هدذه اًملوا د٤مت أودٕم٤مف ُمدـ أشمدك إمم اًمٌٚمدهلل احلدلام

و قؿمؽ إن ؿم٤مء ا أن هللريمقا و ل هذه اًمهللقم٤موى وم شميٕمٚمؼ ىمٚمقهبؿ سمٖمػم ُم٘مهللؾم٤مت رهبؿ .
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ ألِن قي باباً خاص ًا وَ أبٕاب اجلٍٛ

املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) قمـ أيب احلًـ اًملو٤م ىم٤ملّ « :
إن ًمٚمجٜمّ٦م صمامٟمٞم٦م أسمقاب ،وٕهؾ ىمؿ واطمدهلل ُمٜمٝمد٤م ،ومٓمدقسمك هلدؿ صمدؿ

ـمقسمكش( ).
 )1وذم روا ٦م أظملى أن اًملو٤م ىم٤ملً :مٚمجٜمّ٦م صمامٟمٞم٦م أسمقاب ومري صم٦م ُمٜمٝم٤م ٕهؾ ىمؿ) ( ).
 )9وىم٤مل اًمِمٞمٕمل قمٌد٤مس اًم٘مٛمدل (ُمدـ اعمٕمد٤مس ـ) :وىمدهلل وردت روا د٤مت يمريدػمة قمدـ أاٛمد٦م أهدؾ
اًمٌٞم٧م ذم ُمهللح ىمؿ وأهٚمٝم٤م ،وأٟمف وميح إًمٞمٝم٤م سم٤م ًسم٤م  -يمذا ُ -مـ أسمقاب اجلٜم٦م( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ ألِن قي باباً خاص ًا وَ أبٕاب اجلٍ:ٛ

أهؾ ىمؿ هلؿ طملم ظم٤مص وُمٜمزًم٦م ٟمققمٞم٦م ذم اًمهللٟمٞم٤م ،وهؿ يمذًمؽ ذم أظمدلة ،هلدؿ سمد٤مب ُمٜمٗمدلد  -سمدؾ

اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م شمذيمل أن هلؿ صم صم٦م أسمقاب  -هللظمٚمقن ُمٜمٝم٤م إمم اجلٜم٦م و يٛمٞمزون قمدـ ؾمد٤مال اعمد١مُمٜملم ،وهدؿ
هبذا ٜم٤مًمقن ُم٘م٤مُم ً٤م ودرضم٦م ٓ ٌٚمٖمٝم٤م همػمهؿ ُمـ أهؾ إرض.
وهـو كؼػ وؿػوت:
أوًٓ :ختّمٞمص أسمقاب اجلٜم٦م سمحً٥م إُم٤ميمـ واًمٌ٘م٤مع واًمهلل ٤مرٚ ،مزم ُمٜمدف أن ٙمدقن يمدؾ أهدؾ سمٚمدهلل
هلؿ سم٤مب ُمًي٘مؾ ،وإٓ ومٚمؿ خيّمص هل١مٓء سم٤مب ظم٤مص وهمػمهؿ حمجقسمقن قمٜمف ،وا ٓ ٔمٚمؿ أطمدهلل ًا ذم
اًمهللٟمٞم٤م وٓ ذم إظملى شمٕم٤ممم وشم٘مهللس قمـ ذًمؽ.
ثوكقوً :أل ختؼمٟم٤م اًملوا ٤مت اعميٜم٤مصملة أن إسمقاب ُمٕمهللة وخمّمّم٦م ًمريقاب إقمامل اًمّم٤محل٦م ،ومٛمـ يمد٤من
ُمـ أهؾ اًمّم ة دقمل ُمـ سم٤مب اًمّم ة ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمٞم٤مم دقمل ُمـ سم٤مب اًمل ٤من ،وُمـ يم٤من ُمـ
أهؾ اًمّمهللىم٦م دقمل ُمـ سم٤مب اًمّمهللىم٦م ،وهٙمذا ،وٓ قضمهلل ومٞمٝم٤م سم٤مب ُمٙم٦م أو اعمهلل ٜم٦م أو اًمٙمقوم٦م أو اًمِمد٤مم؛
ٕن قم٤مل أظملة خميٚمػ قمـ قم٤مل اًمهللٟمٞم٤م ،يمام أن إٟمً٤مب وإطمً٤مب يٗملىمقن هٜمد٤مك و يِمدييقن إٓ ُمد٤م
يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٛمؾ ص٤مًمح جيٛمع ؿمي٤مهتؿ ذم أسمقاب اجلٜم٦م وُمٜم٤مزهل٤م.

( ) سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)1 9/99مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)931/1
( )1أطمًـ اًمقد ٕم٦م عمحٛمهلل ُمٝمهللي اًمٙم٤مفمٛمل (ص ،)9 1-9 9وحبار األنوار (.)552/25
( )3الكىن واأللقاب لعباس القمي (.)25/3
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ثوفثوً :أي ُمٞمزة ٟم٤مهل٤م أهؾ ىمؿ طميك ٙمقن هلؿ سم٤مب ظم٤مص ذم اجلٜم٦م ،وحينمون ُمـ ىمٌقرهؿ إمم اجلٜم٦م
سم طمً٤مب وٓ ضمزاء؟!
وُم٤م هل إقمامل اًميل اؾميح٘مقا هب٤م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وطم٤مزوا هذا اًمنمف وشمٚمؽ اعملشمٌ٦م؟!
هؾ ٕهنؿ ُم٠موى اعمٝم٤مضمل ـ اًمً٤مسم٘ملم وإٟمّم٤مر اعمٜم٤مس ـ؟
أم ٕهنؿ ٟمنموا اًمهلل ـ ورومٕمقا را ٦م اجلٝم٤مد واًميقطمٞمهلل ووميحقا إُمّم٤مر واًمهلل ٤مر؟!
إهنؿ ٓ ًيٓمٞمٕمقن أن ذيملوا أي ُمٞمزة د ٜمٞم٦م هلؿ قمـ سم٤مىمل إُم٦م ،ومٚمامذا خيّمدص إذ ًا رسمٜمد٤م  هلدؿ
سم٤مسم ً٤م ظم٤مص ً٤م هبؿ دون إُم٦م؟!
ِ
ول َ ل خيّمص ُمريٚمف عمهلل ٜم٦م اعمّمٓمٗمك ^؟!
إذ ًا ىمؿ أومْمؾ ُمـ ُمهلل ٜم٦م رؾمقل ا ^ اًميل ٟمٍمشمف وٟمٍمت د ٜمف ووميح٧م اًمٕم٤مل سمام ومٞمٝم٤م :ىمؿ.
وهٙمذا شميح٘مؼ أههللاف اعمٗمؽم ـ قمغم د ـ ا .
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ أِن قي حياضبُٕ يف قبٕزِي

املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖ ٛيف ذلك:

ضم٤مء ذم اًملوا ٦م « :أن أهؾ ُمهلل ٜم٦م ىمؿ حي٤مؾمٌقن ذم طمٗملهؿ وحينمون ُمـ طمٗملهؿ إمم اجلٜم٦مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ أِن قي حياضبُٕ يف قبٕزِي:

شمزقمؿ اًملوا ٦م أن أهؾ ىمؿ ٓ حي٤مؾمٌقن ُمع سم٘مٞم٦م اًمٌنم ٦م؛ ٕهنؿ ُمـ ـمدلاز ظمد٤مص سمدؾ خيلضمدقن ُمدـ

ىمٌقرهؿ إمم اجلٜم٦م.
وهذه اعمٞمزة ًمٞمً٧م طميك حللم ا  وٓ حلدلم رؾمدقًمف ^ ،وهدذه اًملوا د٤مت شمدهللقمق ٓؾمديٌهللال
طمددلم ا  وطمددلم رؾمددقًمف ^ سمحددلم ىمددؿ ،وهبددذا شميٙم٤مُمددؾ احلٚم٘مدد٤مت سم٤مؾمدديٌهللال ُم٘مهللؾمدد٤مت اعمًددٚمٛملم
سمٛم٘مهللؾم٤مت اًمِمٞمٕم٦م؟

( ) الكىن واأللقاب لعباس القمي ( ,)25/3حبار األنوار ( ,)5 2/25مستدرك سفينة البحار (.)066-255 ,335/2
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املطمب األٔه
عــسض السٔاٖــات

) ٟمًٌقا إمم قمٌهلل اًملطمٞمؿ اًم٘مّمػم أٟمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمل

« :إن اًمٜم٤مس ٗمزقمدقن إذا ىمٚمٜمد٤م:

إن اًمٜم٤مس ارشمهللوا ،وم٘م٤مل٤ :م قمٌهلل اًملطمٞمؿ! إن افـوس ظودوا بعدمو ؿبض رشقل ار ^ أهؾ جوهؾقضي ،إن
إٟمّم٤مر اقميزًم٧م ومٚمؿ شمٕميزل سمخػم؛ ضمٕمٚمقا ٌ٤م ٕمقن ؾمٕمهلل ًا وهؿ يرجتزون ارجتوز اجلوهؾقي٤ :م ؾمٕمهلل! أٟم٧م
اعمل َّضمك ،وؿمٕملك اعملضمؾ ،وومحٚمؽ اعملضمؿش( ).
ُ
 )1وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل« :إن ؾمٚمامن يم٤من ُمٜمف إمم ارشمٗم٤مع اًمٜمٝم٤مر ،ومٕم٤مىمٌف ا أن وضملء ذم
قمٜم٘مف طميك صػمت يمٝمٞمئ٦م اًمًٚمٕم٦م محلاء ،وأسمق ذر يم٤من ُمٜمف إمم وىم٧م اًمٔمٝمل ،ومٕم٤مىمٌف ا إمم أن ؾمٚمط قمٚمٞمف
قمريامن طميك محٚمف قمغم ىمي٥م وأيمؾ حلؿ إًمٞميٞمف وـملده قمـ ضمقار رؾمقل ا ^ ،ؾلمو افذي مل يتغر مـذ
ؿبض رشقل ار ^ حتك ؾورق افدكقو ضرؾي ظغ ؾودؼداد بـ إشقد؛ ل زل ىم٤ما ًام ىم٤مسمْم ً٤م قمغم ىم٤ماؿ
اًمًٞمػ قمٞمٜم٤مه ذم قمٞمٜمل أُمػم اعم١مُمٜملم ٜمئمل ُميك ٠مُمله ومٞمٛميضش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :إن أردت افذي مل يشؽ ومل يدخؾف رء ؾودؼدادش.
وذم روا ٦م« :مو بؼل أحد إٓ وؿد جول جقفي ،إٓ ادؼداد بـ إشقد؛ وم٢من ىمٚمٌف يم٤من ُمريؾ زسمل
احلهلل هللش( ).
 )1وذم روا ٦م أظملى ...« :ارتد افـوس إٓ ثالثي كػر :ؾمٚمامن وأسمق ذر واعم٘مهللاد ،ىم٤مل :ىمٚم٧م :ومٕمامر؟
ىم٤مل :ىمهلل يم٤من طم٤مص طمٞمّم٦م صمؿ رضمع .ثؿ ؿول :إن أردت افذي مل يشؽ ومل يدخؾف رء ؾودؼداد ،وم٠مُم٤م
ؾمٚمامن وم٢مٟمف قملض ذم ىمٚمٌف قم٤مرض أن قمٜمهلل أُمػم اعم١مُمٜملم

اؾمؿ ا إقمٔمؿ ًمق شمٙمٚمؿ سمف ٕظمذهتؿ

إرض ....صمؿ أٟم٤مب اًمٜم٤مس سمٕمهلله ،ويم٤من أول ُمـ أٟم٤مب أسمق ؾم٤مؾم٤من إٟمّم٤مري وأسمق قمٛملة وؿميػمة،
ويم٤مٟمقا ؾمٌٕم٦م ،ومٚمؿ ٙمـ ٕملف طمؼ أُمػم اعم١مُمٜملم

إٓ ه١مٓء اًمًٌٕم٦مش( ).

( ) جمٛمع اًمٜمقر ـ (ص ،)31:سمح٤مر إٟمقار (.)199/11
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،)191/11جمٛمع اًمٜمقر ـ (ص ،)39:آظميّم٤مص (ص.)3:
(ُ )9مٕمجددؿ رضمدد٤مل احلددهلل ٨م ( ،)91 / 3اظميٞمدد٤مر ُمٕملومدد٦م اًملضمدد٤مل (  ،)19/آظميّمدد٤مص (، 1 ،3

) ،اًمٌحدد٤مر

(.)111/11
( )1آظميّم٤مص (ص ،) 1:سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)193/11ىمد٤مُمقس اًملضمد٤مل ( ،)111/ 1ضمد٤مُمع اًمدلواة ( ،)191/
أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)991/1
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 )9وٟمًٌقا إمم قمٌهلل اعمٚمؽ سمـ أقملم أٟمف ؾم٠مل أسم٤م قمٌهلل ا ومٚمؿ زل ً٠مًمف طميك ىم٤مل ًمف« :ومٝمٚمؽ
اًمٜم٤مس إذ ًا؟ وم٘م٤مل :إي وا ٤ -م اسمـ أقملم -هؾؽ افـوس أيعقن! ىمٚم٧مُ :مـ ذم اًمنمق وُمـ ذم اًمٖملب؟
ؿول :ؾؼول :إهنو ؾتحً ظذ افضالل ،إي وار هؾؽقا إٓ ثالثي ،صمؿ حلؼ أسمق ؾم٤مؾم٤من وقمامر وؿميػمة وأسمق
قمٛمػمة ومّم٤مروا ؾمٌٕم٦مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أ ْم ً٤م أن محلان سمـ أقملم ىم٤مل ًمف« :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ُم٤م أىمٚمٜم٤م! ًمق اضميٛمٕمٜم٤م قمغم
ؿم٤مة ُم٤م أومٜمٞمٜم٤مه٤م! وم٘م٤مل :أٓ أطمهللصمؽ سم٠مقمج٥م ُمـ ذًمؽ؟! ادفوجرون وإكصور ذهبقا إٓ  -وأصور بقده
– ثالثي .ىم٤مل محلان :وم٘مٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاكُ ،م٤م طم٤مل قمامر؟ ىم٤مل :رطمؿ ا قمامر ًا أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤من سم٤م ع وىميؾ
ؿمٝمٞمهلل ًا ،وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمزُ :م٤م رء أومْمؾ ُمـ اًمِمٝم٤مدة .ومٜمٔمل إزم وم٘م٤ملً :مٕمٚمؽ شملى أٟمف ُمريؾ اًمري صم٦م أهي٤مت
أهي٤متش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :ـون افـوس أهؾ ردة بعد افـبل

إٓ ثالثي ،وم٘مٚم٧م :وُمـ

اًمري صم٦م؟ وم٘م٤مل :اعم٘مهللاد سمـ إؾمقد ،وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ،وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد رمح٦م ا وسمليم٤مشمف قمٚمٞمٝمؿ ،صمؿ
قملف أٟم٤مس سمٕمهلل ًػم ،وىم٤مل :ه١مٓء اًمذ ـ دارت قمٚمٞمٝمؿ اًملطم٤م وأسمقا أن ٌ٤م ٕمقا طميك ضم٤مءوا سم٠مُمػم
اعم١مُمٜملم

ُمٙمله ً٤م ومٌ٤م ع ،وذًمؽ ىمقل ا شمٕم٤ممم :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ [هل قمٛملان] 11:ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم اعمٗمْمؾ أٟمف ىم٤مل« :قملو٧م قمغم أيب قمٌهلل ا

أصح٤مب اًملدة ،ومٙمٚمام ؾمٛمٞم٧م

إٟمً٤مٟم ً٤م ىم٤مل :اقمزب .طميك ىمٚم٧م :طمذ ٗم٦م .ىم٤مل :اقمزب .ىمٚم٧م :اسمـ ُمًٕمقد .ىم٤مل :اقمزب .صمؿ ىم٤مل :إن
يمٜم٧م إكام تريد افذيـ مل يدخؾفؿ رء ؾعؾقؽ هبمٓء افثالثي :أيب ذر ،وؾمٚمامن ،واعم٘مهللادش( ).
 )3وٟمًٌقا إمم قمٛملو سمـ صم٤مسم٧م أٟمف ىم٤مل« :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا (ع) ٘مقل :إن افـبل

دو ؿبض

ارتد افـوس ظذ أظؼوهبؿ ـػور ًا إٓ ثالثي :ؾمٚمامن واعم٘مهللاد وأسمق ذر اًمٖمٗم٤مري؛ إٟمف عم٤م ىمٌض رؾمقل ا
( ) آظميّم٤مص (ص ،)9:سمح٤مر إٟمدقار ( ،)991/11ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م (ُ ،)91 /1مٕمجدؿ رضمد٤مل احلدهلل ٨م
(.)99 /1
( )1اًمٙم٤مذم ( ،)111/1سمح٤مر إٟمقار ( ،)919/11أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)119/9
( )9اًمٙم٤مذم ( ،)119/1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،) 33/سمح٤مر إٟمقار ( ،)999/11شمٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،)913/شمٗمًػم ٟمدقر
اًمري٘مٚملم ( .)939/
(ُ )1مًيٓملوم٤مت اًمناال (ص ،)913:سمح٤مر إٟمقار ( ،) 1/11شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( .) 33/
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جوء أربعقن رجالً إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م (ع) وم٘م٤مًمقا ٓ :وا ! ٓ ٟمٕمٓمل أطمهلل ًا ـم٤مقم٦م سمٕمهللك أسمهلل ًا،
ىم٤مل :ول؟! ىم٤مًمقا :إٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ رؾمقل ا

ومٞمؽ قم همهلل ل ،ىم٤مل :وشمٗمٕمٚمقن؟ ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل:

وم٠مشمقين همهلل ًا حمٚم٘ملم .ىم٤مل :ومام أشم٤مه إٓ ه١مٓء اًمري صم٦م .ىم٤مل :وضم٤مءه قمامر سمـ ٤مه سمٕمهلل اًمٔمٝمل وميب هلله
قمغم صهللره ،صمؿ ىم٤مل ًمفُ :م٤م هن ًمؽ أن شمًيٞم٘مظ ُمـ ٟمقُم٦م اًمٖمٗمٚم٦م؟! ارضمٕمقا وم طم٤مضم٦م زم ومٞمٙمؿ ،أٟميؿ ل
شمٓمٞمٕمقين ذم طمٚمؼ اًملأس ،ومٙمٞمػ شمٓمٞمٕمقين ذم ىمي٤مل ضمٌ٤مل احلهلل هلل؟! ارضمٕمقا وم طم٤مضم٦م زم ومٞمٙمؿش( ).
 ) 1وٟمًٌقا إمم اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان أٟمف ىم٤مل« :إن مـ افسوبؼغ افذيـ رجعقا إػ أمر ادممـغ
أسمق اهلٞمريؿ سمـ اًميٞمٝم٤من وأسمق أ قب وظمز ٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م وضم٤مسمل سمـ قمٌهلل ا وز هلل سمـ أرىمؿ وأسمق ؾمٕمٞمهلل
اخلهللري وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ واًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ وقمريامن سمـ طمٜمٞمػ وقمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،صمؿ ممـ دوهنؿ
ىمٞمس سمـ ؾمٕمهلل سمـ قمٌ٤مدة وقمهللي سمـ طم٤مشمؿ وقمٛملو سمـ احلٛمؼ وقمٛملان سمـ احلّملم وسمل هللة إؾمٚمٛمل
وسمنم سمـ يمريػمش( ).
) وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل« :افقٓيي فؾؿممـغ افذيـ مل يغروا ومل يبدفقا بعد كبقفؿ ^
واجبيُ ،مريؾ :ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ،وأيب ذر اًمٖمٗم٤مري ،واعم٘مهللاد سمـ إؾمقد اًمٙمٜمهللي ،وقمامر سمـ ٤مه ،وضم٤مسمل
سمـ قمٌهلل ا إٟمّم٤مري ،وطمذ ٗم٦م سمـ اًمٞمامن ،وأيب اهلٞمريؿ سمـ اًميٞمٝم٤من ،وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ،وأيب أ قب
إٟمّم٤مري ،وقمٌهلل ا سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وقمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،وظمز ٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ذي اًمِمٝم٤مدشملم ،وأيب
ؾمٕمٞمهلل اخلهللري ،وُمـ ٟمح٤م ٟمحقهؿ وومٕمؾ ُمريؾ ومٕمٚمٝمؿش( ).

( ) آظميّم٤مص (ص ،)9:سمح٤مر إٟمقار (.)193/11
( )1رضم٤مل اًمٙمٌم (ص ) 19:شملمج٦م طمذ ٗم٦م وقمٌهلل ا سمدـ ُمًدٕمقد روا د٦م رىمدؿ ( ،)91واٟمٔمدلُ :مٕمجدؿ رضمد٤مل احلدهلل ٨م
(  ،) 1 /اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل ( .)19/
( )9قمٞمقن إظمٌ٤مر ( ،)193اخلّم٤مل (ص ،)911:سمح٤مر إٟمقار ( )119/ 1و(ٟ ،)919/11مقر اًمري٘مٚملم (،)191/1
ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( .)111/

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

524

املطمب الجاٌ٘
التعكٗب عم ٜدعٕ ٝازتداد الضخابٛ

أوًٓ :مؽوكي افصحوبي دم اإلشالم:

ٓ ٙم٤مد خيٚمق ُمّمدٜمػ ُمدـ ُمّمدٜمٗم٤مت اًمِمدٞمٕم٦م ُمدـ اًمٓمٕمدـ ذم أصدح٤مب رؾمدقل ا ^ واهتد٤مُمٝمؿ
سم٤مًملدة واًمٙمٗمل.
ىمهلل ؿمٝمهلل هلؿ سم٤مًمٗمْمؾ رب اًمٕم٤معملم

ُمع أن اًمّمح٤مسم٦م اًمٙملام

 ،وؿمٝمهلل هلؿ ٟمٌٞمٝمؿ ^،

وؿمٝمهلل هلؿ اًمقاىمع ،وؿمٝمهلل هلؿ اًمي٤مر ل ،و ِمٝمهلل هلؿ اًمٕم٘مؾ.
ؾلمو صفودة ار  :وم٘مهلل أصمٜمك

قمٚمٞمٝمؿ ذم ه ٤مت يمريػمة ،ووصٗمٝمؿ سم٠مقمٔمؿ اًمّمٗم٤مت ،طميك إن

ىم٤مرئ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًمذي ل شميٚمقث ومٓملشمف ًمػمى هلؿ شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م واوح٦م ضمٚمٞم٦م ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف.
ؾؿـ ذفؽ:
) ىمقًمف ضمؾ ضم ًمف:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ [اًميقسم٦م.] 11:
 )1وىمقًمف ضمؾ ضم ًمف ذم ىمًٛم٦م اًمٗملء:

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ [احلنم.]3:
 )9وىمقًمف ضمؾ ضم ًمف :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ [اًمٗميح.] 1:
 )1وىمقًمف ضمؾ ضم ًمف:

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [اًمٗميح.]13:
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [اًميقسم٦م.]13-11:
 )9وىمقًمف ضمؾ ضم ًمف :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ [اًميقسم٦م9:

].

وأمو صفودة افـبل ^ هلؿ ،ؾؿـفو:
 ىمقًمف ^( :ظمػم اًمٜم٤مس ىملين ،صمؿ اًمذ ـ ٚمقهنؿ ،صمؿ اًمذ ـ ٚمقهنؿ ،صمؿ جيلء أىمقام شمًٌؼؿمٝم٤مدة أطمهللهؿ ٛمٞمٜمف و ٛمٞمٜمف ؿمٝم٤مدشمف)( ).
 -1وىمقًمف ^٠ ( :ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من ٖمزو ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞم٘م٤مل هلؿ :ومٞمٙمؿ ُمـ رأى رؾمقل
ا ^؟ ومٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ .ومٞمٗميح هلؿ ،صمؿ ٖمزو ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞم٘م٤مل هلؿ :ومٞمٙمؿ ُمـ رأى ُمـ صح٥م
رؾمقل ا ^؟ ومٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ .ومٞمٗميح هلؿ ،صمؿ ٖمزو ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞم٘م٤مل هلؿ :هؾ ومٞمٙمؿ ُمـ رأى
ُمـ صح٥م ُمـ صح٥م رؾمقل ا ^؟ ومٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ .ومٞمٗميح هلؿ)( ).
 -9وىمقًمف ^( :ىمل ش وإٟمّم٤مر وضمٝمٞمٜم٦م وُمز ٜم٦م وأؾمٚمؿ وأؿمجع وهمٗم٤مر ُمقازم ًمٞمس هلؿ ُمقمم
دون ا ورؾمقًمف)( ).
 -1وىمقًمف ^( :اًمٚمٝمؿ اهمٗمل ًمألٟمّم٤مر وٕسمٜم٤مء إٟمّم٤مر وٕسمٜم٤مء أسمٜم٤مء إٟمّم٤مر)( ).
 -9وىمقًمف ^( :إٟمّم٤مر يملر وقمٞمٌيل ،واًمٜم٤مس ؾمٞمٙمريلون و ٘مٚمقن وم٤مىمٌٚمقا ُمـ حمًٜمٝمؿ
ودم٤موزوا قمـ ُمًٞمئٝمؿ)( ).

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )99 /9ح( ،)1991صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 19/9ح ( )9999قمـ قمٌهلل ا سمـ ُمًٕمقد وقمٛملان
سمـ طمّملم واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم وهمػمهؿ.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ) 11/3ح (،)9931صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 19/9ح ( )9991قمـ أيب ؾمٕمٞمهلل اخلهللري.
( )9صحٞمح اًمٌخ٤مري ( ) 9/3ح (،)9911صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 91/9ح ( )9933قمـ أيب هل لة.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )119/ 1ح ( ،)1319صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 99/9ح ( )1319قمـ ز هلل سمـ أرىمؿ.
( )9صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )993/3ح (  ،)911صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 91/9ح ( )9999قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

526

 -9وىمقًمف ^ ذم إٟمّم٤مر( :واًمذي ٟمٗمز سمٞمهلله ،إٟمٙمؿ عمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إزم)( ).
 -7ظملج رؾمقل ا ^ إمم اخلٜمهللق وم٢مذا اعمٝم٤مضملون وإٟمّم٤مر حيٗملون ذم همهللاة سم٤مردة ومٚمؿ ٙمـ
هلؿ قمٌٞمهلل ٕمٛمٚمقن ذًمؽ هلؿ ،ومٚمام رأى ُم٤م هبؿ ُمـ اًمٜمّم٥م واجلقع ،ىم٤مل( :اًمٚمٝمؿ إن اًمٕمٞمش قمٞمش
أظملة .وم٤مهمٗمل ًمألٟمّم٤مر واعمٝم٤مضملة) .وم٘م٤مًمقا جمٞمٌلم ًمف:
ٟمحددددددـ اًمددددددذ ـ سمدددددد٤م ٕمقا حمٛمددددددهللا

قمدددددددغم اجلٝمددددددد٤مد ُمددددددد٤م سم٘مٞمٜمددددددد٤م أسمدددددددهللا

وذم ًمٗمظ هظمل ( :ضمٕمؾ اعمٝم٤مضملون وإٟمّم٤مر حيٗملون اخلٜمهللق طمقل اعمهلل ٜم٦م و ٜم٘مٚمقن اًمؽماب قمغم
ُميقهنؿ ،و ٘مقًمقن:
ٟمحددددددـ اًمددددددذ ـ سمدددددد٤م ٕمقا حمٛمددددددهللا

قمددددددغم ايؾمدددددد م ُمدددددد٤م سم٘مٞمٜمدددددد٤م أسمددددددهللا

واًمٜمٌل ^ جيٞمٌٝمؿ و ٘مقل( :اًمٚمٝمؿ إٟمف ٓ ظمػم إٓ ظمػم أظمله ،ومٌ٤مرك ذم إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمله)( ).
 )1وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب

ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ^( :إٟمّم٤مر ٓ حيٌٝمؿ إٓ ُم١مُمـ وٓ ٌٖمْمٝمؿ

إٓ ُمٜم٤مومؼ ،ومٛمـ أطمٌٝمؿ أطمٌف ا وُمـ أسمٖمْمٝمؿ أسمٖمْمف ا )( ).
 )3وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

قمـ اًمٜمٌل ^ ىم٤مل( :ه ٦م اي امن طم٥م إٟمّم٤مر ،وه ٦م اًمٜمٗم٤مق سمٖمض

إٟمّم٤مر) ( ).
 ) 1وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

ىم٤مل :رأى اًمٜمٌل ^ اًمٜمً٤مء واًمّمٌٞم٤من ُم٘مٌٚملم  -ىم٤مل طمًٌ٧م أٟمف

ىم٤مل ُ -مـ قملس وم٘م٤مم اًمٜمٌل ^ ممري ً وم٘م٤مل( :اًمٚمٝمؿ أٟميؿ ُمـ أطم٥م اًمٜم٤مس إزم) ىم٤مهل٤م صم ث ُملار) ( ).
هذه كامذج مـ مدح افـبل ^ ٕصح٤مسمف.
وأمو صفودة افقاؿع وافتوريخ فؾصحوبي

 ،ؾؿـفو:

 حتٛمٚمٝمؿ إذى ُمـ ىمقُمٝمؿ سمًٌ٥م إؾم ُمٝمؿ. -1هجلهتؿ ُمـ أروٝمؿ سمًٌ٥م إؾم ُمٝمؿ ُملشملم.

( ) صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )911/3ح ( ،)9919صحٞمح ُمًٚمؿ ( ) 91/9ح ( )9999قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (( ) 119/9ح ،)1993 :صحٞمح ُمًٚمؿ ( ( ) 99/ح.) 11 :
( )9صحٞمح اًمٌخ٤مري (( ) 999/9ح ،)9991:وصحٞمح ُمًٚمؿ ( ( )91/ح.)119:
( )1صحٞمح اًمٌخ٤مري (( ) 999/9ح ،)9999:وصحٞمح ُمًٚمؿ ( ( )91/ح.)111:
( )9صحٞمح اًمٌخ٤مري (( ) 999/9ح ،)9991:وصحٞمح ُمًٚمؿ (( ) 91/9ح.)9999:
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 -9ضمٝم٤مدهؿ ُمع رؾمقل ا ^ أقمهللاءه طميك ٟمٍمه ا  قمغم أ هللهيؿ.
 -1طمٗمٔمٝمؿ ًمهلل ٜمف سمٕمهلل ُمقشمف ،و يٛمريؾ ذًمؽ ذم قمهللة ضمقاٟم٥م:
إول :أهنؿ طمٗمٔمقا اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومجٕمقه ذم ُمّمحػ واطمهلل.
افثوين :طمٗمٔمقا ؾمٜمف اًمٜمٌل ^.
افثوفٌ :ضمٝم٤مدهؿ أُمؿ اًمٙمٗمل ودوًمف ًملومع را ٦م ايؾم م.
وأمو صفودة افعؼؾ ،ؾتتؿثؾ دم ظدة أمقر:
إمر إول :أن ا  ىمهلل اصٓمٗمك هلذا اًمهلل ـ أومْمؾ اًمٜم٤مس ،وهق ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ،ومٝمق أومْمؾ
اًمٌنم وأذومٝمؿ وأقمٔمٛمٝمؿ قمغم ايـم ق ،وٓ ؿمؽ ذم أن ذًمؽ اظميٞم٤مر ُمـ ا  ،وُم٤م يم٤من ؾمٌح٤مٟمف
ًمٞمخي٤مر هلذا اًمهلل ـ أومْمؾ اًملؾمؾ وأقمٔمٛمٝمؿ صمؿ خيي٤مر ًمف أؾمقأ إصح٤مب وأؾمقأ إُمؿ.
إمر افثوين :أن ا ؾمٌح٤مٟمف أٟمزل قمغم رؾمقًمف ^ أقمٔمؿ وأومْمؾ يمي٤مب ،وضمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف هذا
اًمٙمي٤مب هق اًمهلل ـ واًمهللًمٞمؾ قمغم اًمهلل ـ ،ووٛمٜمف ُمـ دٓاؾ احلٙمٛم٦م وايقمج٤مز ُم٤م ل ْمٛمٜمف يمي٤مسم ً٤م هظمل،
وُم٤م يم٤من ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٜمزل أقمٔمؿ يمي٤مب قمغم أؾمقأ اًمٜم٤مس وأطم٘مل إُمؿ.
إمر افثوفٌ :أن ا  ىمهلل اُميهللح يمي٤مسمف سم٠مٟمف أٟمزًمف سمٚمً٤من قمليب ُمٌلم ،ويملر ذًمؽ ذم قمهللة ُمقاوع
ُمٜمف ُمٕمٔم ًام ًمف سمذًمؽ ،وُم٤م يم٤من ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٜمزل يمي٤مسمف سمٚمٖم٦م ىمقم ٙمقٟمقن أرذل إُمؿ وأؾمقأه٤م.
إمر افرابع :أن ا ؾمٌح٤مٟمف اظمي٤مر يٟمزال هذا اًمٙمي٤مب أذف ُمقـمـ وأومْمٚمف ،وهق اًمٌٚمهلل
احللام ،وُم٤م يم٤من ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمخي٤مر ًمٜمزوًمف هذا اعمٙم٤من ذم طملم ٙمقن ؾم٤ميمٜمقه اًمذ ـ ٟمزل قمٚمٞمٝمؿ هؿ أؾمقأ
إُمؿ وأرذهل٤م.
إمر اخلومس :أن ا  سمٕم٨م رؾمقًمف ^ سم٤مًملؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م اًمٌ٤مىمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وم سمهلل ُمـ
هتٞمئ٦م إطمقال اعمٜم٤مؾمٌ٦م حلٗمٔمف واؾميٛملاره إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م ،وذًمؽ يٓمٚم٥م اظميٞم٤مر أُم٦م قمٔمٞمٛم٦م حتٛمٚمف
وشمٌٚمٖمف ،وإٓ ل شم٘مؿ احلج٦م قمغم اخلٚمؼ سمهللون ذًمؽ.
إمر افسودس :أن فمٝمقر اًمهلل ـ ضمهلل هلل ًا ذم فمؾ ىمٞم٤مدة أقمٔمؿ رؾمقل سم٠مقمٔمؿ ُمٜمٝم٩م إن ل ٜمجح ذم
شمٚمؽ إطمقال وم

ٓمٛمع ذم ٟمج٤مطمف سمٕمهلل ذًمؽ؛ وم٢من قمٔمٛم٦م اًم٘م٤مدة ؾمٌ٥م ذم ٟمج٤مح دقمقاهتؿ وأومٙم٤مرهؿ.

وم٢مذا يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م ^ أقمٔمؿ رضمؾ فمٝمل ذم اًمي٤مر ل؛ وم٢من ذًمؽ ًيٚمزم ٟمج٤مح ُم٤م هللقمق إًمٞمف؛ إذ ٓ ُمٕمٜمك
ًمٕمٔمٛم٦م اًملضم٤مل إٓ سمآصم٤مرهؿ وشم٠مصمػمهؿ.
واحلٙمؿ سمٕمهللم ٟمج٤مطمف طمٙمؿ سمٗمِمٚمف ^ ذم دقمقشمف وـمٕمـ ذم ىمهللرشمف ،وطمٙمؿ سمٕمهللم ٟمج٤مح اًم٘ملهن
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اًمٙمل ؿ وهق همض ـملي ،ومٛمـ سم٤مب أومم أن ٓ ٜمجح سمٕمهلل ذًمؽ سمٕمهلل أن ّمٌح يمي٤مسم ً٤م ُميهللاوًٓ ٘ملؤه
يمريػم ُمـ اًمٜم٤مس.
إمر افسوبع :أن اًمٜمٌل ^ يم٤من طمل ّم ً٤م قمغم ٟمج٤مح دقمقشمف ،ومام يم٤من ًمػمى سم٘مقم ٓ حي٘م٘مقن ًمف
ذًمؽ احللص ،وًمق أطمس سمٌمء ُمـ ذًمؽ ًمٌح٨م قمـ ىمقم هظمل ـ.
أمو صفودة افتوريخ :وم٢من اًمقاىمع اًمذي حت٘مؼ ًمٚمّمح٤مسم٦م

سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^ ِمٝمهلل سم٠من اًمٜمٌل

^ ىمهلل ٟمجح ذم شملسمٞم٦م هذا اجلٞمؾ ٟمج٤مطم ً٤م ٗمقق يمؾ ٟمج٤مح.
ويتؿثؾ ذفؽ ؾقام يليت:
 اعمً٤مرقم٦م إمم ٟمّم٥م ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمهلله طميك جيٛمع إُم٦م و قطمهلل ؿمٛمٚمٝم٤م وحيٛمل سمٞمْميٝم٤م.وم٘مهلل ٟمّمٌقا أسم٤م سمٙمل
قمٚمٞم ً٤م

 ،واشمٗم٘م٧م يمٚمٛم٦م اًمّمدح٤مسم٦م قمٚمٞمدف

 ،وسم٤م ٕمدف مجٞمدع اًمّمدح٤مسم٦م ُمد٤م قمدهللا

 -شم٠مظمل ذم سمٞمٕميف  -ورضم ً واطمهلل ًا ُمـ إٟمّم٤مر هق ؾمٕمهلل سمـ قمٌ٤مدة

.

وم٠مُم٤م ؾمٕمهلل وم٘مهلل يم٤من ٔمـ أن اخل وم٦م ٜمٌٖمل أن شمٙمقن ذم إٟمّم٤مر ًمٙمقهنؿ أهؾ اعمهلل ٜم٦م وأصح٤مهب٤م
ىمٌؾ اهلجلة ،وًمٙمٜمف
ٟمٗمًف

ل لومع را ٦م قمّمٞم٤من ،ول ١مًم٥م أطمهلل ًا وهلل اخلٚمٞمٗم٦م أيب سمٙمل ،سمؾ سم٘مل مميٜمٕم ً٤م ذم

 ،صمؿ إٟمف ؿم٤مرك ذم ضمٞمقش اًمٗميح ايؾم ُمل ًمٚمٕم٤مل وُم٤مت ؿمٝمٞمهلل ًا ذم اًمِم٤مم
وأُم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

.

وم٘مهلل شمقىمػ قمـ اًمٌٞمٕم٦م ؾمي٦م أؿمٝمل ،صمؿ راضمع ٟمٗمًف وسم٤م ع ُمٌٞمٜم ً٤م ؾمٌ٥م

شم٠مظمله ،وهق أٟمف ل ُ ًينم ٓ ،أٟمف يم٤من ٕمي٘مهلل أٟمف ويص ُمـ ا .) (

( ) وىمهلل روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ىمّم٦م اًمٌٞمع ،وومٞمٝم٤م :أن قمٚمٞم ً٤م أرؾمؾ إمم أيب سمٙمل أن ٠مشمٞمدف ذم سمٞميدف ومدذه٥م إًمٞمدف ومدهللار سمٞمدٜمٝمام
احلهلل ٨م أيت( :وميِمٝمهلل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،صمؿ ىم٤مل :إٟم٤م ىمهلل قملومٜمد٤م د٤م أسمد٤م سمٙمدل ومْمدٞمٚميؽ وُمد٤م أقمٓمد٤مك ا  ،ول ٟمدٜمٗمس
قمٚمٞمؽ ظمػم ًا ؾم٤مىمف ا إًمٞمؽ ،وًمٙمٜمؽ اؾميٌهللدت قمٚمٞمٜم٤م سم٤مُٕمل ،ويمٜم٤م ٟمحـ ٟملى ًمٜم٤م طم٘م ً٤م ًم٘ملاسميٜم٤م ُمـ رؾمدقل ا -صدغم
ا قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ومٚمؿ زل ٙمٚمؿ أسم٤م سمٙمل طميك وم٤مو٧م قمٞمٜم٤م أيب سمٙمل ،ومٚمام شمٙمٚمؿ أسمق سمٙمل ىم٤مل :واًمذي ٟمٗمز سمٞمهلله ًم٘ملاسم٦م
إزم أن أصؾ ُمـ ىملاسميل ،وأُم٤م اًمذي ؿمجل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ ُمـ هدذه إُمدقال
رؾمقل ا -صغم ا قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أطم٥م َّ
وم٢مين ل هل ومٞمف قمـ احلؼ ول أشملك أُمل ًا رأ ٧م رؾمقل ا  -صغم ا قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ّ -مٜمٕمف ومٞمٝم٤م إٓ صٜمٕميف .وم٘مد٤مل قمدكم
ٕيب سمٙملُ :مققمهللك اًمٕمِمٞم٦م ًمٚمٌٞمٕم٦م .ومٚمام صغم أسمق سمٙمل ص ة اًمٔمٝمل رىمك قمغم اعمٜمؼم وميِمٝمهلل وذيمل ؿم٠من قمكم وختٚمٗمف قمدـ
اًمٌٞمٕم٦م وقمذره سم٤مًمذي اقميذر إًمٞمف ،صمؿ اؾميٖمٗمل وشمِمٝمهلل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٕمٔمؿ طمؼ أيب سمٙمل وأٟمدف ل حيٛمٚمدف قمدغم اًمدذي
صٜمع ٟمٗم٤مؾم٦م قمغم أيب سمٙمل وٓ إٟمٙم٤مر ًا ًمٚمذي ومْمٚمف ا سمف ،وًمٙمٜم٤م يمٜم٤م ٟملى ًمٜم٤م ذم إُمل ٟمّمٞمٌ ً٤م وم٤مؾميٌهلل قمٚمٞمٜم٤م سمف ومقضمهللٟم٤م ذم
ومن سمذًمؽ اعمًٚمٛمقن وىم٤مًمقا :أصٌ٧م .ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن إمم قمكم ىمل ٌ ً٤م طملم راضمدع إُمدل اعمٕمدلوف) صدحٞمح
أٟمٗمًٜم٤مَّ ،
اًمٌخ٤مري (( ) 913/1ح ،)9331:وُمًٚمؿ (( ) 99/9ح.)1993:
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ومٝمذا هق واىمع اًمّمح٤مسم٦م؟!
إن اضميامع اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ سمٚمغ قمهللدهؿ أيمريل ُمـ قمنمة هٓف صح٤ميب ،وهؿ ُمـ ىمٌ٤ماؾ ؿميك قمغم
رضمؾ واطمهلل ُمٜمٝمؿ دون إؿمٝم٤مر ؾم ح وٓ سمذل ُم٤مل وٓ اؾميٜمٗم٤مر قمِمػمة؛ هلق ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم
ٟمْم٩م هذا اجلٞمؾ اًمذي رسم٤مه حمٛمهلل ^.
 -1اعمً٤مرقم٦م إمم مجع اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ويمي٤مسميف ذم ُمّمحػ واطمهلل ،صمؿ اؾمٜميً٤مخ اًمٜمًل ُمٜمف
وإرؾم٤مهل٤م إمم إُمّم٤مر ايؾم ُمٞم٦م ،حت٘مٞم٘م ً٤م ًم٘مقًمف  :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ [احلجل.]3:
وهذا ُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم ٟمْمجٝمؿ وطمٌٝمؿ ًمهلل ٜمٝمؿ ،وًمق يم٤مٟمقا همػم طمل ّملم وٓ حمٌلم هلذا
اًمهلل ـ عم٤م ؾم٤مرقمقا إمم مجٕمف وٟمًخف.
 -9اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾمٜميف ^ ،وُملاىمٌ٦م يمؾ روا ٦م ،واًميحذ ل ُمـ ىمٌقل يمؾ طمهلل ٨م ٜمً٥م إمم
رؾمقل ا ^ ،ظم٤مص٦م سمٕمهلل اًمٗميٜم٦م؛ ظمقوم ً٤م ُمـ شمًٚمؾ همػم أطم٤مد ريف ^ إمم اًمٜم٤مس ،صمؿ شمقارث هذا اجلٝمهلل
قمٚمامء إُم٦م ومحٗمٔمقا اًمًٜم٦م ومحقه٤م ُمـ يمؾ وارد همل ٥م ،ودوٟمقه٤م ذم ُمقؾمققم٦م ظم٤مص٦م هب٤م.
 -1دمٞمٞمش اجلٞمقش يظمْم٤مع ُمـ متلد قمغم اًمهلل ـ ُمـ ىمٌ٤ماؾ اًمٕملب وإقم٤مدهتؿ إمم اًمهلل ـ ،صمؿ
آٟمٓم ق إمم اًمٕم٤مل وٟمنم هذا اًمهلل ـ ،ويم٤من ٟمٍم ا  يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمع ىمٚم٦م قمهللدهؿ ووٕمػ قمهللهتؿ
أُم٤مم أقمهللااٝمؿ ،ومٗميحقا اًمٕم٤مل وأظمْمٕمقا أقمٔمؿ اًمهللول هٟمذاك ًممؾم م ،واُميهلل اًمٕم٤مل ايؾم ُمل سمٕمهلل
ذًمؽ ُمـ اًمّملم ذىم ً٤م إمم وملٟمً٤م وأؾمٌ٤مٟمٞم٤م هملسم ً٤م ،وهق أيمؼم ؿم٤مههلل شم٤مرخيل هلذا اجلٞمؾ.
ومٝمؾ هٜم٤مك أطمهلل ُمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م أو شم ُمذهتؿ ُمـ سمٕمهللهؿ وميح هذا اًمٕم٤مل؟!
هذه هل ؿمٝم٤مدة اًمي٤مر ل اًميل ٓ ختذل ُمـ صهللق ذم شم٠مُمٚمٝم٤م.
ثوكقوً :وؿػي مع افروايوت افقاردة دم ـتى افشقعي:
إن هذه اًملوا ٤مت مجٞمٕمٝم٤م شم٘ملر أن اًمّمح٤مسم٦م

ىمهلل ارشمهللوا قمـ سمٙملة أسمٞمٝمؿ ،وهذا ُمـ أقمج٥م

اًمٕم ج٥م إذ شمزقمؿ هذه اًملوا ٤مت ارشمهللاد أُم٦م قمـ سمٙملة أسمٞمٝم٤م سمًٌ٥م يملهٝم٤م ًمِمخص ُمـ هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة!!
صمؿ إن هذه اًملوا ٤مت ُميٜم٤مىمْم٦م ُميٕم٤مرو٦م :وملوا ٤مت شم٘ملر ارشمهللادهؿ مجٞمٕم ً٤م دون اؾميريٜم٤مء.
 وروا ٤مت ل شمًيريـ إٓ واطمهلل ًا. وروا ٤مت ل شمًيريـ إٓ صم صم٦م أؿمخ٤مص.ِ
شمًيريـ إٓ صم صم٦م قمنم ؿمخّم ً٤م.
 -روا ٤مت ل
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 وروا ٤مت شمذيمل أؿمخ٤مص ً٤م يمريػم ـ رضمٕمقا سمٕمهلل اًملدة.وهٙمذا خييٚمٗمقن ٓظمي ف اًمقو٤مقملم اًمذ ـ ووٕمقا هذه اًملوا ٤مت.
أُم٤م هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة ومٝمؿ سملهء ُمٜمٝم٤م.
وهـو كؼػ مع تؾؽ افروايوت وؿػوت:
ؾوفروايي إوػ :جوء ؾقفو ثالث ؾؼرات:
افػؼرة إوػ( :إن اًمٜم٤مس قم٤مدوا سمٕمهللُم٤م ىمٌض رؾمقل ا ^ أهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م) ،وهذه أقمٔمؿ ومل ٦م ذم
اًمي٤مر ل!!
ومٜم٘مقل :ه١مٓء يم٤مٟمقا قمغم د ـ اجل٤مهٚمٞم٦م ٕمٌهللون إصٜم٤مم و هللقمقن همػم ا  و ًيٌٞمحقن
اعمحلُم٤مت ُمـ اخلٛمقر واًمزٟم٤م واًملسم٤م وىميؾ إسمٜم٤مء ووأد اًمٌٜم٤مت إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمْم ٓت صمؿ أؾمٚمٛمقا
واًمزقمؿ سم٠مهنؿ ارشمهللوا ًمف ُمٕمٜمٞم٤من:
إول :أهنؿ ارشمهللوا أي :رضمٕمقا إمم د ٜمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ىمٌؾ ايؾم م.
ومٝمؾ رضمٕمقا إمم هذا اًمهلل ـ سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^؟!
وم٢من ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ.
أ ـ وضمهلل هذا اًمٙم م ذم مجٞمع ُمّم٤مدر إُم٦م؟!
وه٤م ٟمحـ اًمٞمقم ٟمٕمٞمش قمغم ٟمٗمس ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،وم٠م ـ قضمهلل هذا اًمهلل ـ؟!
واًمي٤مر ل واًمقاىمع ًمٞمً٤م ه ًا ،وم٤مًمّمح٤مسم٦م ىمهلل وميحقا اًمٕم٤مل وىمهللم هلؿ د ٜم ً٤م سم٘مل إمم اًمٞمقم ،وم٠مي ضملاٞم٦م
ومٞمف هق ُمـ قم٘م٤ماهللهؿ ىمٌؾ ايؾم م؟!
ٓ قضمهلل.
إذ ًا :هذه اًمٙمٚمٛم٦م( :ارشمهللوا) اًمي٤مر ل واًمقاىمع ٙمذهب٤م.
ادعـك افثوين :أهنؿ ارشمهللوا قمـ سمٕمض اًمهلل ـ وهق ايُم٤مُم٦م!!
ومٜم٘مقل :عم٤مذا ١مُمٜمقن سمجٛمٞمع اًمهلل ـ و ٓمٞمٕمقن اًملؾمقل ^ ذم مجٞمع ُم٤م أُملهؿ سمف وجييٜمٌقن مجٞمع ُم٤م
هن٤مهؿ قمٜمف و يخٚمقن قمـ قم٘مٞمهللهتؿ اًميل قم٤مؿمقا قمٚمٞمٝم٤م ـمقال طمٞم٤مهتؿ وقم٤مش قمٚمٞمٝم٤م هسم٤مؤهؿ وأضمهللادهؿ
وذًمؽ قمٛمؾ ٚمحؼ اًمٜم٘مص هبؿ وسمآسم٤ماٝمؿ؛ إذ ريٌ٧م ومً٤مد د ٜمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ويم٤من قمٚمٞمف هسم٤مؤهؿ صمؿ
ٓ ٕمقدون إًمٞمف ُمٓمٚم٘م٤مً سمؾ حي٤مرسمقٟمف و يؼمؤون ُمٜمف ـم٤مقم٦م

 وـم٤مقم٦م ًملؾمقًمف ^ صمؿ ٓ ٓمٞمٕمقن ا

 ورؾمقًمف ^ ذم أُمل ايُم٤مُم٦م ومٞمخنون د ٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ!!
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صمؿ يمٞمػ ٓمٞمٕمقن أسم٤م سمٙمل ذم شمقًمٞم٦م قمٛمل ،وأسمق سمٙمل ًمٞمس رؾمقًٓ وٓ ىمق ً٤م وٓ صمل ٤مً أهملاهؿ سم٤معم٤مل
صمؿ ٓ ٓمٞمٕمقن رؾمقل ا ^ وذم ـم٤مقميف قمز اًمهللٟمٞم٤م وؾمٕم٤مدة أظملة؟!
إن دقمقى اًملدة إذ ًا هبذا اعمٗمٝمقم مم٤م شملومْمف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م.
وهبذا يٌلم يمذب دقمقى اًملدة سمٙم اعمٕمٜمٞملم.
صمؿ اًملوا ٤مت ُميٜم٤مىمْم٦م ُميٕم٤مرو٦م ،سمهللأت سمذيمل اًملدة ُمدـ مجٞمدع اًمّمدح٤مسم٦م دون اؾمديريٜم٤مء وسمٕمْمدٝم٤م ل
ِ
ًديريـ إٓ واطمدهلل ًا ،وسمٕمْمددٝم٤م ًديريٜمل صم صمدد٦م ،وسمٕمْمدٝم٤م ًديريٜمل ؾمددٌٕم٦م ،وسمٕمْمدٝم٤م ًدديريٜمل صم صمد٦م قمنمد،
وهٙمذا شمٜم٤مىمض وم٤موح مم٤م هللل قمغم شمٕمهللد اعمّم٤مدر!!
صمؿ إن هذه اًمهللقمقى طمٙمؿ قمغم يمؾ إُم٦م اًميل رسم٤مه٤م رؾمقل ا ^ صم صم٤م ً وقمنم ـ ؾمٜم٦م سم٠مهن٤م
ارشمهللت إٓ صم صم٦م ٟمٗمل ،سمؾ إٓ واطمهلل ًا.
أي :أٟمف ل ٜمجح ذم ُمهللرؾم٦م اًمٜمٌقة إٓ رضمؾ واطمهلل أو أطمهلل هذه إقمهللاد اًمً٤مسمؼ ذيمله٤م ُمـ سملم
أيمريل ُمـ قمنمة هٓف صح٤ميب!!
وًمق طمهللث ُمريؾ هذا ذم إطمهللى اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤مل سم٠من درس ـم هب٤م أرسمٕم٦م أقمقام وم٘مط ول
ٜمجح ُمٜمٝمؿ إٓ ـم٤مًم٥م واطمهلل أو صم صم٦م ـم ب ،ومامذا ؾمٞمٙمقن ُمقىمػ اعمجيٛمع ُمـ هذه اجل٤مُمٕم٦م؟!
إن ُمّمػم هذه اجل٤مُمٕم٦م أن شمٖمٚمؼ و ٓملد ُمهللرؾمقه٤م ،وحيلُمقا ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم اعمًي٘مٌؾ ذم أي ضم٤مُمٕم٦م
أظملى.
ومٝمؾ ٕم٘مؾ أن أٓف أظمٗم٘مقا ذم ُمهللرؾم٦م اًمٜمٌقة ول ٜمجح إٓ ـم٤مًم٥م واطمهلل أو صم صم٦م ـم ب؟!
ُمـ اًمذي طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤ميظمٗم٤مق واًمٗمِمؾ؟!
إهنؿ صم صم٦م أو أرسمٕم٦م ُمـ اًملواة اعمجٝمقًملم أو اًمٙمذاسملم سمِمٝم٤مدة ُمّم٤مدر اًملضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م ،صمؿ شم٘مٌؾ
روا ٤مهتؿ ذم شمٙمٗمػم إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م سم٘مْمٝم٤م وىمْمٞمْمٝم٤م إٓ واطمهلل ًا أو صم صم٦م!!
أ ـ قم٘مقل اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
إن اًمي٤مر ل واعم١مًمٗم٤مت ًمٞمِمدٝمهللان سمد٠من اًمّمدح٤مسم٦م ل ٕمٌدهللوا همدػم ا  ،وىمدهلل أىمد٤مُمقا اًمّمدٚمقات ذم
ُمً٤مضمهللهؿ ،وأدوا اًمزيم٤مة ،وص٤مُمقا رُمْم٤من ،وطمجدقا سمٞمد٧م ا احلدلام ،وطمٗمدظ يمريدػم ُمدٜمٝمؿ يميد٤مب ا
 ،وضم٤مههللوا ذم ؾمٌٞمؾ ا  ووميحقا اًمٕم٤مل ،وأدظمٚمقا اًمٜم٤مس ذم د ـ ا  ذم أرض وم٤مرس واًمدلوم
وهمػممه٤م ،وم٠م ـ ؾمٜمجهلل أهنؿ قم٤مدوا إمم اجل٤مهٚمٞم٦م؟!
إن اًمذي ووع هذه اًملوا ٦م ٓ ؿمؽ ذم أٟمف ٕمٚمؿ أٟمف يم٤مذب ،وا طمًٞمٌفً ،مٙمـ ُم٤م سم٤مل قمٚمامء
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اًمٓم٤ماٗم٦م ٜم٘مٚمقهن٤م و ٕميٛمهللوهن٤م؟!
أًمٞمس هٜم٤مك قم٘مقل شمٜمٔمل ذم هذه اًمهللقمقى؟!
صمؿ ًمق ؾم٠مًمٜم٤مهؿ :هؾ ٟمجح اخلٛمٞمٜمل ذم شملسمٞم٦م أصح٤مسمف وأشمٌ٤مقمف؟
ومًٞم٘مقًمقنٟ :مٕمؿ.
ومٜم٘مقل :هؾ ٛمٚمؽ اخلٛمٞمٜمل ُمـ اًم٘مهللرات ُم٤م ٓ ٛمٚمٙمف اًمٜمٌل ^؟!
وم٢من ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ وم٘مهلل ازدروا ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة.
وإن ىم٤مًمقا.ٓ :
ىمٚمٜم٤م :ومٙمٞمػ ٓ ٛمٚمؽ ُمـ اًم٘مهللرات ُم٤م ٓ ٛمٚمٙمف رؾمقل ا ^ صمؿ ٜمجح ذم إجي٤مد ضمٞمؾ ١مُمـ
سمٛمٌ٤مداف و ٘م٤مشمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م رهمؿ ظملوضمٝم٤م قمغم اعمذه٥م وٓ ٜمجح رؾمقل ا ^ وهق اعم١م هلل ُمـ ا
 ،وهق ٛمٚمؽ ُمـ اًم٘مهللرات ُم٤م ٓ ٛمٚمٙمف اخلٛمٞمٜمل وايؾم م همض ـملي؟!
افػؼرة افثوكقي( :إن إٟمّم٤مر اقميزًم٧م ومٚمؿ شمٕميزل سمخػم).
وم٠م ـ اقميزل إٟمّم٤مر وُمـ اقميزًمقا؟!
إن (إكصور) اؾمؿ أـمٚم٘مف رب اًمٕم٤معملم قمٚمٞمٝمؿ ،وأـمٚم٘مف رؾمقل ا ^ قمٚمٞمٝمؿ ،وىمهلل أٟمٗم٘مقا
أُمقاهلؿ وضم٤مههللوا سم٠مٟمٗمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ ا .
ومٙمٞمػ ٕميزًمقن؟!
وأي رء ٕميزًمقن؟!
وُمـ ٕميزًمقن؟!
وذم أي يمي٤مب شم٤مرخيل وضمهلل هذا آقميزال؟!
إن ذًمؽ ُم٤م هق إٓ روا ٦م لوهي٤م يمذاسمقن أو جمٝمقًمقن صمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
ومٚمامذا ٓمٕمـ ذم أٟمّم٤مر رؾمقل ا ^ هبذه اًمّمقرة؟!
أًمٞمس اهلهللف هق اًمٓمٕمـ ذم مح٤مة اًمهلل ـ وأٟمّم٤مره؟!
وىمهلل ُمل ُمٕمٜم٤م أن طم٥م إٟمّم٤مر د ـ وهؿ أهؾ ًمذًمؽ إذ هبؿ ٟمٍم ا  د ٜمف وهوى رؾمقًمف ^،
وواؾمقا اعمٝم٤مضمل ـ سم٠مُمقاهلؿ وسمٞمقهتؿ ،وسم٘مقا قمغم قمٝمهللهؿ ٜمٍمون اًمهلل ـ ُمع إظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمل ـ،
ومٙمٞمػ ٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سمٛمريؾ هذا اًمٙم م اًمذي ٙمذسمف اًمقاىمع واًمي٤مر ل؟!
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افػؼرة افثوفثي( :ضمٕمٚمقا ٌ٤م ٕمقن ؾمٕمهلل ًا وهؿ لدمزون اردم٤مز اجل٤مهٚمٞم٦م.)...
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب!
ومٗمل أي يمي٤مب ذيمل أهنؿ سم٤م ٕمقا ؾمٕمهلل ًا؟!
وذم أي يمي٤مب ذيمل أهنؿ اردمزوا اردم٤مز اجل٤مهٚمٞم٦م؟!
ومٞم٤م ؾمٌح٤من ا ! ُمـ ُمريؾ هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم هل اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مقمٜم٦م ذم ظمٞم٤مر إُم٦م اًمدذ ـ سمدذًمقا
أُمقاهلؿ وأرواطمٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ ا  ،ومٝم١مٓء اًمذ ـ اؾمي٘مٌٚمقا رؾمقل ا ^ وهووه وٟمٍموه ٙمقن هدذا
ضمزاءهؿ قمٜمهلل هذه اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
افروايوت افثوكقي وافثوفثي وافرابعي :تؼرر ردة يقع إمي مو ظدا واحد ًا وهق( :ادؼداد) ،ؾفل تذـر
أن افذي مل يشؽ إكام هق واحد هق ادؼداد ،وأمو أخرون ؾؼد ظرض هلؿ افشؽ!!
شبحون ار!!
يمٞمػ شميقاـم٠م إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م قمغم اًملدة!!
إصمٜم٤م قمنم أًمػ صح٤ميب ُمـ خميٚمػ اًم٘مٌ٤ماؾ واًمٌٚمهللان يمٚمٝمؿ لشمهللون( :يمله ً٤م) ًمٕمكم وهل سمٞميف!!
إن هذا ًمف دًٓم٦م ظمٓمػمة وهل :أن يمؾ هذه اجلٛمقع ُمـ خميٚمػ اًم٘مٌ٤ماؾ شميقاـم٠م قمغم يمله ؿمخص
واطمهلل وشميًخط إُم٤مُميف!!
إذ ًا :عم٤مذا قًمٞمف ا  واًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ٙملهقٟمف؟!
أٓ ل هلل ا  اٟميّم٤مر د ٜمف؟!
وهؾ قزم قمغم اًمٜم٤مس رضم ً ٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ذم وٞم٤مع اًمهلل ـ؟! ٕن اًمٜم٤مس ٙملهقٟمف وسم٤مًمي٤مزم ٙملهقن
اًمهلل ـ؟!
صمؿ أٓ ًيٓمٞمع ا

أن ٜمٍمه يمام ٟمٍم رؾمقًمف ^؟!

أًمٞمس ا  ىمهلل مجع ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م قمغم رؾمقل ا ^ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ [إٟمٗم٤مل.]99-91 :
ومٙمٞمػ ٜمٍم رؾمقًمف ^ و ١مًمػ سملم ىمٚمقهبؿ ًمٜمٍمة رؾمقًمف ^ وٓ ٗمٕمؾ ُمريؾ ذًمؽ ُمع قمكم
واعمٝمٛم٦م واطمهللة؟!
هذه اًميً٤مؤٓت يمٚمٝم٤م شمٌلم يمذب دقمقى ايُم٤مُم٦م.
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وسم٤مًمي٤مزم ومٚمٞمس هٜم٤مك ردة وٓ شملاضمع ُمـ أصح٤مب رؾمقل ا ^ سمؾ يم٤مٟمقا قمغم اًمٕمٝمهلل وواىمٕمٝمؿ
وؾمػمهؿ وضمٝم٤مدهؿ واؾميِمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ ا  ووميحٝمؿ ًمٚمٕم٤مل وإىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مال اًمهلل ـ وطمٗمٔمٝمؿ
ًمٙمي٤مب ا  وًمًٜم٦م رؾمقًمف ^ ُمـ أووح إدًم٦م قمغم صح٦م إ امهنؿ ويمذب اهت٤مُمٝمؿ

.

وأمو افروايوت اخلومسي وافسودشي وافسوبعي وافثومـي وافتوشعي :وميزقمؿ أن إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ىمهلل
ارشمهللت إٓ صم صم٦م أؿمخ٤مص.
قمجٌ ً٤م هلذه إُم٦م اعمًٙمٞمٜم٦م حيٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م هبذا احلٙمؿ اجل٤مال ومٞم٘مٌؾ ىمقل هطم٤مد اًملواة ممـ ٓ ٕملف ًمف
طم٤مل سمؾ وُمـ اًمٙمذاسملم قمٜمهلل اًميح٘مٞمؼ ذم إظملاج اصمٜمل قمنم أًمػ ؿمخص ُمـ اًمهلل ـ ُم٤م قمهللا صم صم٦م
أؿمخ٤مص!!
وافروايي اخلومسي :شمز هلل أن اًمٗميقطم٤مت ايؾم ُمٞم٦م يم٤مٟم٧م و ًٓ ،أي :أن شمٚمؽ اًمٌٚمهللان ل شمٗميح
سم٤ميؾم م ،وإٟمام وميح٧م سمهلل ـ هظمل! ورسمام ىمّمهللوا سمد(اًمْم ًم٦م) هذا اًمهلل ـ اًمذي وميح٧م سمف!
إذ ًا :ومجٛمٞمع إُم٦م ذم شمٚمؽ اًمٌٚمهللان ل هللظمٚمقا ايؾم م ،وإٟمام دظمٚمقا د ٜم ً٤م هظمل!
وٓ ٟمهللري ُم٤م هق ذًمؽ اًمهلل ـ اًمذي وميح٧م قمٚمٞمف؟!
صمؿ ُم٤م هق اًمهلل ـ اًمذي يم٤من قمٚمٞمف إاٛم٦م؟!
وم٤مُٕم٦م ايؾم ُمٞم٦م اًمٞمقم شمٕمٞمش قمغم ٟمٗمس اًمهلل ـ اًمذي سمٚمٖمف هلؿ اًمّمح٤مسم٦م ومام هق اًمْم ل اًمذي
ومٞمف؟!
شملك ايُم٤مُم٦م؟! ه٤م ٟمحـ اًمٞمقم واًمِمٞمٕم٦م سمهللون إُم٤مم!!
ومام اًمٗملق سملم اًمًٜم٦م اًمٞمقم واًمِمٞمٕم٦م؟!
وه٤م هؿ اًمٞمقم ٕمقدون إمم ُمذه٥م اًمًٜم٦م و ٘مٞمٛمقن هلؿ دوًم٦م حيٙمٛمٝم٤م همػم اعمٕمّمقم!!
وًمق يم٤من ؾمٌح٤مٟمف أراد أن حيٙمؿ إُم٦م إُم٤مم ُمٕمّمقم جلٕمؾ ذًمؽ ذم ذر ٦م ٓ شمٜم٘مٓمع!! صمؿ ًمٜمٍمهؿ
وأقم٤مهنؿ!!
وأُم٤م إُم٤مم هيلب و ؽمك إُم٦م أيمريل ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م ومٝمذا ُمـ اخللاوم٤مت اًميل شم٘مٌٚميٝم٤م اًمٓم٤ماٗم٦م ـمقال
هذه اعمهللة واًمٞمقم ؾمئٛمقا آٟمئم٤مر ومٙمنوا احل٤مضمز ووًمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ًمٞمس ُمٕمّمقُم ً٤م ،وهذا ُمـ أووح
إدًم٦م قمغم قمهللم إ امهنؿ سمام يم٤من قمٚمٞمف أاٛميٝمؿ وأؾم ومٝمؿ اًمذ ـ ٠مُملون سم٤مٟٓمئم٤مر وحيلُمقن ىمٞم٤مم طمٙمقُم٦م
ىمٌؾ ظملوج اًمٖم٤ما٥م اعمقهقم.
وم٢مُم٤م أن اعمٕم٤مس ـ قمغم احلؼ ومٞمٌٓمؾ اعمذه٥م وإُم٤م أهنؿ قمغم سم٤مـمؾ ومٝمؿ ُملشمهللون.
وم٘مهلل طمٙمٛمقا قمغم ُمـ ومم همػم اعمٕمّمقم سم٤مًملدة وه٤م هؿ اًمٞمقم قًمقن همػم اعمٕمّمقم ،وم٢من يم٤من
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قمٛمٚمٝمؿ صحٞمح ً٤م ومٕمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م أصح ،وإن يم٤من قمٛمٚمٝمؿ سم٤مـم ً ومٝمؿ ُملشمهللون.
وأمو افروايي افسوبعي ؾػقفو زيودة ؿقفف( :صمؿ قملف أٟمد٤مس سمٕمدهلل ًدػم) وُمدلادهؿ سم٤معمٕملومد٦م هٜمد٤م أهندؿ
قملومقا ايُم٤مُم٦م!
ومٛمـ هؿ ه١مٓء اًمذ ـ قملومقا سمٕمهلل؟! وأي رء قملومقا؟! وأ ـ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٕملوم٦م؟!
وُميك يم٤مٟم٧م ُمٕملوميٝمؿ؟! وُم٤مذا صٜمٕمقا سمٕمهلل أن قملومقا؟!
ويمٞمػ ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ايُم٤مُم٦م صمؿ قملومقه٤م واًمِمٞمٕم٦م شمزقمؿ أن ايُم٤مُم٦م ىمهلل ؿمٖمؾ هب٤م اًمٜمٌل ^ ـمقال
طمٞم٤مشمف ،ومٚمؿ ؽمك وملص٦م وٓ زُمٜم ً٤م وٓ ُمقىمٗم ً٤م إٓ وأقمٚمٜمٝم٤م ومٞمف!
ومٙمٞمػ ختٗمك قمغم أطمهلل سمٕمهلل ذًمؽ ومٞمٜمًقهن٤م صمؿ ٕملومقهن٤م سمٕمهلل؟!
وأمو افروايي افتوشعي :وميزقمؿ أن أرسمٕملم رضم ً ضم٤مءوا إمم قمكم

 ،وم٘م٤مًمقا ٓ :وا ! ٓ ٟمٕمٓمل

أطمهلل ًا ـم٤مقم٦م سمٕمهللك أسمهلل ًا!
ومٜم٘مقل :ذم أي يمي٤مب شم٤مر ل ذيملت هذه اًم٘مّم٦م؟!
وُميك يم٤من ذًمؽ؟!
ولَِ ل قرده٤م أطمهلل ُمـ ُم١مرظمل إُم٦م؟!
أم أهن٤م يم٤مٟم٧م ه ًا؟!
وإذا يم٤مٟم٧م ه ًا ومٙمٞمػ قملوم٧م؟!
قمجٌ ً٤م هلذه اًملوا ٤مت اعمّمٜمققم٦م ذم اًمٔم م يمٞمػ شمّمدٌح طم٘مد٤ماؼ شم٤مرخيٞمد٦م حيٛمدؾ وزرهد٤م هل اًمٌٞمد٧م،
و ٓمٕمـ هب٤م ذم ضمٞمؾ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اعمج٤مههلل ،صمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م!
افروايي ايوديي ظؼة :شمٜم٘مض مجٞمع اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،طمٞم٨م شم٘ملر أن مجٞمع ُمـ شم٘مهللم ممـ زُ قمؿ أٟمف
ارشمهلل أو ارشمهلل صمؿ رضمع أو ؿمؽ صمؿ قملف  -أهنؿ مجٞمٕم ً٤م( :مل يغروا ومل يبدفقا) وهذا شمٙمذ ٥م ًمٚملوا ٤مت
اًمً٤مسم٘م٦م.

وهذا ٍ
يم٤مف ذم يسمٓم٤مل شمٚمؽ اًمهللقم٤موى اًميل ٜم٘مض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ،وشمؼما٦م هل اًمٌٞم٧م ُمـ هذه

آومؽماءات اًميل ظمهللع هب٤م ـم٤ماٗم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم.
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املبخح الجاٌ٘
حاه الٍاجني وَ السدٚ
ادطؾى إول :ظرض افروايوت.
ادطؾى افثوين :افتعؼقى ظذ حول افـوجغ مـ افردة.
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عــــسض السٔاٖــــات

ِ
شمٙميػ شمٚمؽ اًملوا ٤مت سم٤مًمٗمل ٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م ذم احلٙمؿ سملدهتؿ طميك قم٤مدت إمم اًمٜمٗمل اًمذ ـ
ل
أصمٌي٧م سم٘م٤مءهؿ قمغم احلؼ ًميٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ صقرة ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًميل ٓ قمٝمهلل ُمريٚمٝم٤م سملم أهؾ اي امن اًمقاطمهلل.
) وم٘مهلل ٟمًٌقا إمم أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف ىم٤مل ٕيب ذر٤ « :م أسم٤م ذر! إن ؾمٚمامن ًمق طمهللصمؽ سمام ٕمٚمؿ ًم٘مٚم٧م:
رطمؿ ا ىم٤مشمؾ ؾمٚمامن...ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب سمّمػم أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا (ع) ٘مقل :ىم٤مل رؾمقل ا

٤ « :م

ؾمٚمامن! ًمق قملض قمٚمٛمؽ قمغم ُم٘مهللاد ًمٙمٗمل٤ ،م ُم٘مهللاد! ًمق قملض قمٚمٛمؽ قمغم ؾمٚمامن ًمٙمٗملش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم ضمٕمٗمل أٟمف روى قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل« :ذيملت اًمي٘مٞم٦م قُم ً٤م قمٜمهلل قمكم (ع) ،وم٘م٤مل :إن أسم٤م
ذر ًمق قمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚم٥م ؾمٚمامن ًم٘ميٚمف ،وىمهلل هظمك رؾمقل ا سمٞمٜمٝمام ،ومام فمٜمؽ سمً٤مال اخلٚمؼ؟ش( ).

( ) رضم٤مل اًمٙمٌمد (ص )99:شملمجد٦م (ؾمدٚمامن اًمٗمد٤مرد) روا د٦م رىمدؿ ( ،)99واٟمٔمدل :اظميٞمد٤مر ُمٕملومد٦م اًملضمد٤مل ( ،)91/
ـملااػ اعم٘م٤مل ( ،)911/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)119/9
( )1رضم٤مل اًمٙمٌم (ص )91:شملمج٦م (ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد) روا ٦م رىمؿ ( ،)19واٟمٔمل :آظميّم٤مص (ص ،) 9:سمح٤مر إٟمقار
( )1 9/1و( ،)111/11اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل (  ،)19/ـملااػ اعم٘م٤مل ( ،)911/1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)119/9
( )9رضم٤مل اًمٙمٌم (ص )93:شملمج٦م (ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد) روا ٦م رىمؿ ( ،)11واٟمٔمدل :سمّمد٤مال اًمدهللرضم٤مت (ص ،)19:اًمٙمد٤مذم
(  ،)11 /سمح٤مر إٟمقار (ُ ،) 31/1مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ( ،)119/3اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل ( .)91/

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

541

املطمب الجاٌ٘
التعكٗب عم ٜحاه الٍاجني وَ السدٚ

إن ايٟمً٤من ًمٞمٕمج٥م وهق ٓمٚمع قمغم هذه اًملوا ٤مت اًميل شمّمػ طم٤مل اًمٜم٤مضملم ُمـ اًملدة أن يمؾ
واطمهلل ُمٜمٝمؿ خيٗمل ُمـ اًمهلل ـ قمـ ص٤مطمٌف ُم٤م ًيحؼ سمف اًم٘ميؾ!!
وىمهلل وردت روا ٤مت أظملى شمزقمؿ أن ُم٤م خيٗمٞمف إاٛم٦م شمِمٛمئز ُمٜمف اًمٜمٗمقس!!
وم٠مُم٤م ُم٤م يٕمٚمؼ سمام خيٗمٞمف إاٛم٦م وم٘مهلل رووا قمـ قمكم

أٟمف ىم٤مل« :إن طمهلل ريٜم٤م شمِمٛمئز ُمٜمف اًم٘مٚمقب،

ومٛمـ قملف ومز هللوهؿ ،وُمـ أٟمٙمل ومذروهؿش( ).
وم٠مي د ـ هذا ٤م شملى؟!
اعمخٗمل قمٜمهلل إاٛم٦م شمٜمٗمل ُمٜمف اًمٜمٗمقس.
واعمخٗمل قمٜمهلل اخلٚمص ُمـ إشمٌ٤مع شمِمٛمئز ُمٜمف اًمٜمٗمقس طميك شمًيٌٞمح ىميؾ ه١مٓء إشمٌ٤مع!!
ٓ ٟمهللري ُم٤م اًمذي شمل هلل هذه اًملوا ٤مت أن شمٌريف ذم إُم٦م؟!
وهذا هللل قمغم أن هذا اًمهلل ـ ًمٞمس قمغم فم٤مهله طميك سملم إشمٌ٤مع أٟمٗمًٝمؿ!
إذ يمٞمػ ٙمقن قمٚمؿ يمؾ ُمـ ه١مٓء اًمري صم٦م ُمٌٞمح ً٤م ًمهللُمف؟!
وهؾ ًمٙمؾ واطمهلل د ـ همػم د ـ ص٤مطمٌف؟!
صمؿ هؾ ًمٙمؾ واطمهلل ُمٜمٝمؿ ُمّمهللر يٚم٘مك ُمٜمف اًمٕمٚمؿ همػم ُمّمهللر أصح٤مسمف طميك ٜمٙمل قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م
ٕمي٘مهللون و ًيٌٞمح دُم٤مءهؿ سمًٌ٥م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ؟!
وهؾ د ـ ا  هبذه اًمّمقرة اًميل ٙمذب ومٞمٝم٤م سمٕمْمف سمٕمْم ً٤م؟!
ًمٙمـ هذه اًمّمقرة اًميل شمقرده٤م اًملوا ٤مت جلٕمؾ اًمٜم٤مس ٘مٌٚمقن يمؾ سم٤مـمؾ حت٧م هذا إؾمٚمقب.

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،) 39/1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص.)19:
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املبخح الجالح
اتّاً الضخاب ٛبالتآوس عم ٜالٍ ^
ٔأِن بٗتْ
ادطؾى إول :اهتوم افصحوبي بوفتيمر ظذ ؿتؾ افـبل ^.
ادطؾى افثوين :دظقى افتيمر ظذ آل بقتف ^.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝتآوس الضخاب ٛزع٘ اهلل عٍّي عم ٜقتن زضٕه اهلل ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

أوردت سمٕمض ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م روا ٦م قمـ شمآُمل اًمِمٞمخلم ُمع سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واعمٜم٤موم٘ملم قمغم ىميؾ

اًمٜمٌل ^ سمًٌ٥م إقم ُمف قم٤ماِم٦م سمٜمّم٥م قمكم إُم٤مُم ً٤م ُمـ سمٕمهلله ،ضم٤مء ومٞمٝم٤م:
« ...وم٤مضميٛمٕم٤م  -أي :أسمق سمٙمل وقمٛمدل  -وأرؾمد إمم مج٤مقمد٦م اًمٓمٚم٘مد٤مء واعمٜمد٤موم٘ملم ومخدؼماهؿ سمد٤مُٕمل،
وم٠مىمٌؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وىم٤مًمقا :إن حمٛمهلل ًا ل هلل أن جيٕمؾ هذا إُمل ذم أهؾ سمٞميف يمًٜم٦م يمندى وىمٞمٍمد
إمم هظمل اًمهللهل ،وٓ وا ُم٤م ًمٙمؿ ذم احلٞم٤مة ُمـ طمدظ إن أوم٣مد هدذا إُمدل إمم قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م
وإن حمٛمهلل ًا قم٤مُمٚمٙمؿ قمدغم فمد٤مهليمؿ ،وإن قمٚمٞمد ً٤م ٕمد٤مُمٚمٙمؿ قمدغم ُمد٤م جيدهلل ذم ٟمٗمًدف ُمدٜمٙمؿ ،وم٠مطمًدٜمقا اًمٜمٔمدل
ٕٟمٗمًٙمؿ ذم ذًمؽ ،وىمدهللُمقا رأ ٙمدؿ ومٞمدف ،ودار اًمٙمد م ومدٞمام سمٞمدٜمٝمؿ وأقمد٤مدوا اخلٓمد٤مب وأضمد٤مًمقا اًمدلأي،
وم٤مشمٗم٘مقا قمغم أن ٜمٗملوا سم٤مًمٜمٌل ٟ م٤مىميف قمغم قم٘مٌ٦م هلؿمك ،وىمهلل يم٤مٟمقا قمٛمٚمقا ُمريؾ ذًمدؽ ذم همدزوة شمٌدقك،
ومٍمف ا اًمنم قمـ ٟمٌٞمف

.

وم٤مضميٛمٕمقا ذم أُمل رؾمقل ا
وىمهلل يم٤من اضميٛمع أقمهللاء رؾمقل ا

ُمـ اًم٘ميؾ وآهميٞم٤مل وإؾم٘م٤مء اًمًؿ قمغم همػم وضمف.
ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مء ُمـ ىمل ش واعمٜم٤موم٘ملم ُمـ إٟمّمد٤مر وُمدـ يمد٤من

ذم ىمٚمٌف آرشمهللاد ُمـ اًمٕملب ذم اعمهلل ٜم٦م وُم٤م طمقهل٤م ،وميٕم٤مىمدهللوا وحتد٤مًمٗمقا قمدغم أن ٜمٗمدلوا سمدف ٟم٤مىميدف ،ويمد٤مٟمقا
أرسمٕم٦م قمنم رضم ً ....وم٘م٤مل طمذ ٗم٦م :ومهللقم٤مين رؾمقل ا

ودقم٤م قمامر سمـ ٤مه وأُمله أن ًقىمٝم٤م وأٟمد٤م

أىمقدهد٤م ،طميدك إذا سٟمد٤م رأس اًمٕم٘مٌد٦م؛ صمدد٤مر اًم٘مدقم ُمدـ ورااٜمد٤م ،ودطملضمددقا اًمدهللسم٤مب سمدلم ىمدقااؿ اًمٜم٤مىمدد٦م،
ومذقملت ويم٤مدت أن شمٜمٗمل سملؾمقل ا  ،ومّمد٤مح هبد٤م اًمٜمٌدل

أن :اؾمدٙمٜمل ،وًمدٞمس قمٚمٞمدؽ سمد٠مس.

وم٠مٟمٓم٘مٝم٤م ا شمٕم٤ممم سم٘مقل قمليب ُمٌلم ومّمٞمح ،وم٘م٤مًم٧م :وا ٤ -م رؾمقل ا  ٓ  -أزًم٧م هلل ًا قمـ ُمًي٘مل
هلل ،وٓ رضم ً قمـ ُمقوع رضمؾ ،وأٟمد٧م قمدغم فمٝمدلي .ومي٘مدهللم اًم٘مدقم إمم اًمٜم٤مىمد٦م ًمٞمدهللومٕمقه٤م ،وم٠مىمٌٚمد٧م أٟمد٤م
وقمددامر ٟميددب وضمددقهٝمؿ سم٠مؾمددٞم٤مومٜم٤م ،ويم٤مٟمدد٧م ًمٞمٚمدد٦م ُمٔمٚمٛمدد٦م ومزاًمددقا قمٜمدد٤م وأ ًددقا ممدد٤م فمٜمددقا -وىمددهلل روي:
ودسملوا -وم٘مٚم٧م٤ :م رؾمدقل ا ! ُمدـ هد١مٓء اًم٘مدقم اًمدذ ـ ل دهللون ُمد٤م شمدلى؟! وم٘مد٤مل  :د٤م طمذ ٗمد٦م!
ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة .وم٘مٚم٧م :أٓ شمٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ ٤ -م رؾمقل ا  -رهٓم ً٤م ومٞم٠مشمقا سملءوؾمدٝمؿ؟!
وم٘م٤مل :إن ا أُملين أن أقملض قمٜمٝمؿ ،وم٠ميمله أن شم٘مقل اًمٜم٤مس :إٟمف دقم٤م أٟم٤مؾم ً٤م ُمـ ىمقُمف وأصح٤مسمف إمم د ٜمف
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وم٤مؾميج٤مسمقا ،وم٘م٤مشمؾ هبؿ طميك إذا فمٝمل قمغم قمهللوه أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ وم٘ميٚمٝمؿ ،وًمٙمـ دقمٝمدؿ د٤م طمذ ٗمد٦م؛ ومد٢من ا
هلؿ سم٤معملص٤مد ،وؾمٞمٛمٝمٚمٝمؿ ىمٚمٞم ً صمؿ ْمٓملهؿ إمم قمذاب همٚمٞمظ .وم٘مٚم٧م :وُمـ ه١مٓء اًم٘مقم اعمٜمد٤موم٘مقن د٤م
رؾمقل ا ؟! أُمـ اعمٝم٤مضمل ـ أم ُمـ إٟمّم٤مر؟! ومًامهؿ زم رضم ً رضم ً طميك وملغ ُمٜمٝمؿ ،وىمهلل يمد٤من
ومٞمٝمؿ أٟم٤مس أٟم٤م يم٤مره أن ٙمقٟمقا ومٞمٝمؿ ،وم٠مُمًٙم٧م قمٜمدهلل ذًمدؽ ،وم٘مد٤مل رؾمدقل ا  :د٤م طمذ ٗمد٦م! يم٠مٟمدؽ
ؿم٤مك ذم سمٕمض ُمـ ؾمٛمٞم٧م ًمؽ ،ارومع رأؾمؽ إًمٞمٝمؿ .وملومٕم٧م ـملذم إمم اًم٘مدقم وهدؿ وىمدقف قمدغم اًمريٜمٞمد٦م،
ومؼمىم٧م سملىم٦م وم٠مو٤مءت مجٞمع ُم٤م طمقًمٜم٤م ،وصمٌي٧م اًمؼمىم٦م طميدك ظمٚميٝمد٤م ؿمٛمًد ً٤م ـم٤مًمٕمد٦م ،ومٜمٔمدلت –وا  -إمم
اًم٘مقم ومٕملوميٝمؿ رضم ً رضم ً ،وم٢مذا هؿ يمام ىم٤مل رؾمقل ا ( ،)وقمهللد اًم٘مقم أرسمٕم٦م قمنم رضم ً ،شمًدٕم٦م
ُمـ ىمل ش ،ومخً٦م ُمـ ؾم٤مال اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل ًمف اًمٗميك :ؾمٛمٝمؿ ًمٜم٤م لمحؽ ا شمٕمد٤ممم! ىمد٤مل طمذ ٗمد٦م :هدؿ –
وا  -أسمق سمٙمل ،وقمٛمل ،وقمريامن ،وـمٚمح٦م ،وقمٌهلل اًملمحـ سمـ قمقف ،وؾمٕمهلل سمدـ أيب وىمد٤مص ،وأسمدق قمٌٞمدهللة
سمـ اجللاح ،وُمٕم٤مو ٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،وقمٛملو سمـ اًمٕم٤مص ،ه١مٓء ُمـ ىمل ش ،وأُم٤م اخلٛمً٦م إظمدل :ومد٠مسمق
ُمقؾمك إؿمٕملي ،واعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م اًمري٘مٗمل ،وأوس سمـ احلدهللصم٤من اًمٌٍمدي ،وأسمدق هل دلة ،وأسمدق ـمٚمحد٦م
إٟمّم٤مريش( ).

( ) سمح٤مر إٟمقار (.) 11-39/11
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتآوس الضخاب ٛعم ٜقتن الٍ ^:
هذه اًملوا ٦م شمذيمل أن جمٛمققم٦م ُمـ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م

ىمهلل شمآُملوا قمغم ىميؾ اًمٜمٌل ^ ُملشملم:

ادرة إوػ :ذم شمٌقك.
ادرة افثوكقي :قمٜمهلل قم٘مٌ٦م هلؿمك.
وكحـ كؼػ مع هذه افؼصي مـ حقٌ افعؿقم ،ؾـؼقل:
ه١مٓء اًمذ ـ ؾمٛميٝمؿ اًملوا ٦م هؿ أىملب اًمٜم٤مس إمم اًمٜمٌل ^ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ص٤مهلهؿ وميزوج ُمدـ
وزوج سمٕمْمٝمؿ سمٜم٤مشمف وىملهبؿ إًمٞمف ،طميك إن اًمٜم٤مس ذم قمٍمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وُمدـ همدػمهؿ يمد٤مٟمقا ٓ
سمٜم٤مهتؿ َّ
لون طمقًمف إٓ ه١مٓء إؿمخ٤مص.
وىمهلل أُمل أطمهللهؿ  -وهق أسمق سمٙمل  -سم٤مًمّم ة سم٤مًمٜم٤مس ذم ُملض ُمقشمف ^.
وم٢مُم٤م أن ٙمقن اًملؾمقل ^ ىمهلل قمٚمؿ ومً٤مد د ٜمٝمؿ وؾمقء شمهللسمػمهؿ أو ل ٕمٚمؿ ،وم٢من يم٤من ٕمٚمؿ صمؿ ُمع
ذًمؽ ٘ملهبؿ إًمٞمف و لومٕمٝمؿ سمٛمّم٤مهلشمف هلؿ وشمزو ٩م سمٕمْمٝمؿ سمٜم٤مشمف و ٠مُمل أطمهللهؿ سم٤مًمّم ة سم٤مُٕم٦م؛ ومٝمق
^ اًمذي ىملهبؿ إًمٞمف وُمٙمٜمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م طميك قمٔمٛم٧م ُمٙم٤مٟميٝمؿ ذم ٟمٗمقس اًمّمح٤مسم٦م
ومخْمٕمقا هلؿ ذم اخل وم٦م وداٟمقا هلؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وذًمؽ عم٤م لوٟمف ُمـ شمٕمٔمٞمؿ رؾمقل ا ^.
وم٘مهلل اصٓمح٥م أسم٤م سمٙمل ُمٕمف ذم اهلجلة ،وشمزوج ُمـ اسمٜميف قم٤ماِم٦م

 ،صمؿ يم٤من ُم زُم ً٤م ٕيب سمٙمل

ُم زُم٦م اًمٔمؾ ًمّم٤مطمٌف ،صمؿ ظميؿ ذًمؽ سم٢مىم٤مُميف ُم٘م٤مُمف ذم أقمٔمؿ ُمقىمػ ُمـ إُم٤مُم٦م اًمهلل ـ ،وهق ُمقىمػ
ايُم٤مُم٦م ذم اًمّم ة ،ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس وهق لى و ًٛمع.
ومٝمذا أطمهلل اعميٝمٛملم ذم اًملوا ٦م ،واعمذيمقرون ُمٕمف يم٤مٟم٧م هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىمل ٌ٦م ُمـ ذًمؽ.
وم٢من يم٤من ذًمؽ شمؿ ُمع قمٚمٛمف سمًقء ٟمٞم٤مهتؿ وم٘مهلل شمًٌ٥م هق ^ ذم رومع ُمٙم٤مٟميٝمؿ رهمؿ و هلؿ -
سمحً٥م زقمؿ هذه اًملوا ٦م -وومً٤مد ٟمٞم٤مهتؿ وؾمقء شمهللسمػمهؿ.
وإن يم٤من ٓ ٕمٚمؿ سمح٤مهلؿ ذًمؽ ول ٔمٝمل ًمف ُمٜمٝمؿ إٓ طمًـ فم٤مهلهؿ ومٝمؾ يم٤من ا ٕ مٚمؿ أم ٓ
ٕمٚمؿ سمح٤مهلؿ ذًمؽ؟!
وم٢من يم٤من ٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف ومٙمٞمػ ؽميمٝمؿ حيٞمٓمقن سمف ^ وحي٘م٘مقن ُمٙم٤مٟم٦م ؾميٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ذم اٟم٘مٞم٤مد
اًمٜم٤مس هلؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ هلؿ طميك إهنؿ وًمقهؿ أُملهؿ دون ُمٜم٤مزع.
وم ؿمؽ ذم أن اًمٓمٕمـ ٕمقد إمم رب اًمٕم٤معملم وطم٤مؿم٤مه ؾمٌح٤مٟمفً ،مٙمـ هذا شمٗمّمٞمؾ ًمٙمِمػ اًم٘مٜم٤مع
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قمـ شمٚمؽ اًمٕم٘مقل اعمٖمٚمٗم٦م.
وإن زقمٛميؿ أٟمف ٓ ٕمٚمؿ ومٝمذا هق اًمٙمٗمل سمٕمٞمٜمف أقم٤مذٟم٤م ا ُمـ اًمٙمٗمل واًمْم ل.
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف أُمل ٟمٌٞمف ^ سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم وايهم ظ قمٚمٞمٝمؿ ،ومٙمٞمػ ٘ملهبؿ اًمٜمٌل ^
و هللٟمٞمٝمؿ و ريٜمل قمٚمٞمٝمؿ وهق ُم٠مُمقر سمجٝم٤مدهؿ إن يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم.
إذ ًا :ه١مٓء ًمٞمًقا ُمٜم٤موم٘ملم ،سمؾ ُمقىمٜمقن ص٤مدىمقن ،وم٘ملهبؿ ورومٕمٝمؿ سم٢م امهنؿ وضمٝم٤مدهؿ وإٟمٗم٤مىمٝمؿ،
وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن وم٘مهلل ٟمٗمذ ُم٤م أُمله سمف رسمف  ومٞمٝمؿ ،ومٚمؿ ٘ملب أطمهلل ًا ُمٜمٝمؿ ،ول جيلؤ أطمهلل ُمٜمٝمؿ أن ٘مؽمب
ُمٜمف ^.
وأمو هذه افروايي ادؽذوبي ؾتصقر ايول افذي أذت إفقف شوبؼوً وهق ٍ
ـوف دم بقون بطالهنو وفؽـ
ٓ بلس مـ افقؿقف معفو ظدة وؿػوت:
افػؼرة إوػ مـ افروايي:
دقمقى أن ه١مٓء اًمٕمٔمامء إسمل ٤مء ىمهلل شمآُملوا قمغم ىميؾ اًمٜمٌل ^ ُملشملم ذم أواظمل طمٞم٤مشمف.
إطمهللامه٤م ذم همزوة شمٌقك ،وإظملى قمٜمهلل قم٘مٌ٦م هلؿمك.
وكؼقل :ه١مٓء هؿ اعم٘ملسمقن ُمـ اًمٜمٌل ^ ،وىمهلل صمٌ٧م ذم اًمًٜم٦م ومْمٚمٝمؿ واًمريٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل
^ ،وذم ُم٘مهللُميٝمؿ أسمق سمٙمل ريض ا شمٕم٤ممم قمٜمف.
صمؿ إن اًمٜمٌل ^ ذم ُملض ُمقشمف ىمهلل أُمل أسم٤م سمٙمل أن ّمكم سم٤مًمٜم٤مس ،ومٙمٞمػ ٠مُمله أن ّمكم سم٤مًمٜم٤مس
وهق ممـ دسمل ىميٚمف ،وًمـ هللسمل ىميٚمف إٓ إذا يم٤من يم٤مومل ًا سمف ^!
أًمٞمس ذم ذًمؽ شمٖمل ل ًا سم٤مُٕم٦م ُمـ اًمٜمٌل ^  -وطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ -؟!
افػؼرة افثوكقي:
(وم٤مضميٛمٕمقا قمغم أُمل رؾمقل ا

ُمـ اًم٘ميؾ وآهميٞم٤مل وإؾم٘م٤مء اًمًؿ قمغم همػم وضمف).

قمجٌ ً٤م! هلذا آومؽماء أصمؿ يمٞمػ ّمقر اًمّمح٤مسم٦م اعمٝم٤مضمل ـ اًمذ ـ ه٤مضملوا ذم ؾمٌٞمؾ ا وشمليمقا
إهؾ واًمقًمهللان ووحقا سم٤مٕرض وإُمقال ،واًمّمح٤مسم٦م إٟمّم٤مر اًمذ ـ ٟمٍموا ا ورؾمقًمف ووميحقا
ًمٚمٛمٝم٤مضمل ـ سمٞمقهتؿ ومِم٤مريمقهؿ أُمقاهلؿ ،وسم٤م ٕمقا رؾمقل ا ^ قمغم ٟمٍمشمف ومح٤م يف ُمـ إؾمقد
وإسمٞمض ،ووومقا سمٌٞمٕميٝمؿ طميك ارشمٗمٕم٧م را ٦م ايؾم م ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم د ـ ا أومقاضم ً٤م ،وىم٤مشمٚمقا مجٞمٕم ً٤م
ُمـ سملم هلل ف وُمـ ظمٚمٗمف وأطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ،يمٞمػ ّمقرهنؿ سم٠مهنؿ يآُملون قمٚمٞمف؟!
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ومٚمامذا يآُملون قمٚمٞمف؟!
وُمـ اًمذي أيملهٝمؿ قمغم ٟمٍمشمف وـم٤مقميف؟!
وُمـ اًمذي أضمؼمهؿ قمغم اي امن سمف واهلجلة ذم روم٘ميف؟!
وىمهلل يم٤من ُمٕمٝمؿ ذم ُمٞمهللان اعمٕمليم٦م ،ومٛمـ اًمذي حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىميٚمف ^ ًمق يم٤من ذًمؽ ُم٘مّمقد ًا
هلؿ؟!

وىمهلل يم٤مٟمقا ًٙمٜمقن ُمٕمف ذم سمٚمهللشمف ،وًمٞمس ًمف ^ ُمـ حيلؾمف ،سمؾ هؿ اًمذ ـ يم٤مٟمقا حيلؾمقٟمفِ ،
ومٚم َؿ ل

٘ميٚمقه وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ حيقل دوٟمف؟!
صمؿ ممـ يم٤مٟمقا خي٤مومقن ًمق أرادوا ىميٚمف؟!
اًملوا ٤مت يمام شم٘مهللم شميٝمؿ مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م وقمهللدهؿ اصمٜم٤م قمنم أًمٗم ً٤م سم٤مًمٜمٗم٤مق إٓ ٟمٗمدل ًا ًدػم ًا ومٝمدؾ هدذا
اًمٕمهللد اًمٙمٌػم يم٤من خي٤مف ُمـ هذا اًمٕمهللد اًمٞمًػم أم ُم٤مذا؟!
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب وىمٌح أهٚمف!
افػؼرة افثوفثي:
شمزقمؿ أٟمف ل ٙمـ ُمع رؾمقل ا ^ إٓ رضم ن :رضمؾ ٘مقد ٟم٤مىميف ^ ورضمؾ ًقىمٝم٤م!
وم٠م ـ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م؟!
وهؾ شمآُملوا مجٞمٕم ً٤م قمٚمٞمف؟!
صمؿ هؾ ًمِمخّملم أن قاضمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم رضم ً ُمـ صٜم٤مد هلل اًم٘مي٤مل؟!
وأ ـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟! أل ٙمـ هق اًمذي يقمم طملاؾم٦م اًمٜمٌل ^ يمٕم٤مدة اًم٘مقم ذم إسملازه ذم ُمريؾ
هذه اعمقاىمػ وهق

أهؾ؟! ًمٙمٜمٝمؿ ٟمًقه هٜم٤م!

افػؼرة افرابعي:
(ومذقملت  -أي :اًمٜم٤مىم٦م  -ويم٤مدت أن شمٜمٗمدل سملؾمدقل ا ^ ،ومّمد٤مح هبد٤م اًمٜمٌدل
وًمٞمس قمٚمٞمؽ سم٠مس .وم٠مٟمٓم٘مٝمد٤م ا شمٕمد٤ممم سم٘مدقل قمدليب ُمٌدلم ومّمدٞمح ،وم٘م٤مًمد٧م :وا

أن اؾمدٙمٜمل،

د٤م رؾمدقل ا ٓ 

أزًم٧م هلل ًا قمـ هلل ،وٓ رضم ً قمـ ُمقوع رضمؾ وأٟم٧م قمغم فمٝملي).
إٟمف يم م ٙمذب سمٕمْمف سمٕمْم ً٤مً ،مٙمـ ٓ سمهلل ُمـ اعمنطمٞم٦م اًميل يمريػم ًا ُم٤م ًيخهللُمقهن٤م.
ومٙمٞمػ ريٌيقن أهن٤م ذقملت  -أي :ظم٤موم٧م واوٓملسم٧م  -صمؿ شميٙمٚمؿ ومي٘مقل :وا ٓ أزًم٧م هلل ًا؟!
إذ ًا :ل شمذقمل!
ويمٞمػ هب١مٓء اًم٘مقم ًٛمٕمقن اًمٜم٤مىم٦م شميٙمٚمؿ ،و لون اعمٕمجزات اًميل شمهللل قمغم ٟمٌقشمف ^ وطمٗمٔمف
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صمؿ ٘مهللُمقن قمغم ُمريؾ هذه إقمامل؟!
افػؼرة اخلومسي:
ومٞمٝم٤م وصٗمٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق وآقميذار قمـ قمهللم ىميٚمٝمؿ ظمِمٞم٦م ـمٕمـ اًمٜم٤مس ومٞمف ^.
و ٤م قمجٌ ً٤م! هلذا اخلٞم٤مل اعمل ض ،ه٥م أٟمف ل ٘ميٚمٝمؿ سمًٌ٥م ذًمؽ اًمٕمذر ،ومام سم٤مًمف ًيٛمل ذم شم٘مل ٌٝمؿ
وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ طميك ُم٤مت؟!
أًمٞمس ىمهلل أُمل ^ أسم٤م سمٙمل أن ّمكم سم٤مًمٜم٤مس سمٕمهلل ذًمؽ سم٘مٚمٞمؾ ،وذًمؽ ذم ُملض ُمقشمف ^؟!
أ ٛمٙمـ أن ٗمٕمؾ ذًمؽ و ٖملر سم٤مًمٜم٤مس؟!
إن ه١مٓء هؿ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م ،ول لشمٗمٕمقا إٓ سميٙمل ٛمف هلؿ وُمهللطمف هلؿ وشم٘مل ٌٝمؿ ُمٜمف،
ومٙمٞمػ ٗمٕمؾ يمؾ ذًمؽ وهؿ ُمٜم٤موم٘مقن؟! أًمٞمس ذًمؽ ـمٕمٜم ً٤م ومٞمف ^؟!
إٟمٜم٤م ٟمِمٝمهلل ا  وٟمِمٝمهلل رؾمقل ا ^ قمغم أن هذا ُمـ اًمٙمذب اًمذي ل ًيح واوٕمف ،وأن هل
اًمٌٞم٧م ُمٜمف سملهء.
افػؼرة افسودشي:
ذيمل ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م قمنم صح٤مسمٞم ً٤م ومٞمٝمؿ ؾمي٦م هؿ ُمـ قمٔمامء اًمّمح٤مسم٦م.
وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمل وضمقد ُمٜم٤موم٘ملم ذم اعمجيٛمع اعمًٚمؿ هٟمذاك ،وأن رؾمقل ا ^ واًمّمح٤مسم٦م ىمهلل اسميٚمقا
هبؿ.
وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ُمٌٕمهلل ـ قمٜمف ^ ،ول ٛمهللح أطمهلل ًا ُمٜمٝمؿ ول ٘ملب أطمهلل ًا ُمٜمٝمؿ ،وهلؿ ُمقاىمػ يمريػمة
ُمٕملووم٦م ،وٓ ٙم٤مد خيٗمك قمغم رؾمقًمف ^ وأصح٤مسمف أُملهؿ ،وىمهلل ٟم٤موم٘مقا وٕمٗم ً٤م وظمقوم ً٤م ُمـ ؾمٞمقف
اًمّمح٤مسم٦م

 .وذم ُم٘مهللُميٝمؿ ه١مٓء اًمٕمٔمامء.

وأُم٤م ه١مٓء ومٚمق يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم  -وطم٤مؿم٤مهؿ

 -ومٛمٛمـ خي٤مومقن؟!

إن اًمٜمٗم٤مق ؾمٌٌف اخلقف ُمـ إىمق ٤مء ،ومٛمـ هؿ إىمق ٤مء ذم قمٝمهلل رؾمقل ا ^ اًمذ ـ خي٤مف ُمٜمٝمؿ
اعمٜم٤موم٘مقن؟!
وم٢مذا يم٤من ه١مٓء اًمذ ـ أطم٤مـمقا سملؾمقل ا ^ ُمهللة طمٞم٤مشمف ورومٕمٝمؿ أُم٤مم اًمٜم٤مس ُمهللة طمٞم٤مهتؿ ،صمؿ
طمٗمٔمقه ذم د ٜمف ،ومٗميحقا اًمٕم٤مل هبذا اًمهلل ـ ،ويم٤من ا ١ م هللهؿ و ٜمٍمهؿ ،إذا يم٤من ه١مٓء ُمٜم٤موم٘ملم
وىمهلل وىمع ُمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع وم٠م ـ احلؼ إذ ًا؟!
إن احل٘مٞم٘م٦م أن ُم٘مّمهلل ه١مٓء اًمقو٤مقملم ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ،وإٟمام ص٤مطم٥م اًمّمح٤مسم٦م؛ إذ اعملء ٕملف
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سم٠مصح٤مسمف.
ومٕمـ قمٌهلل ا سمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل :ىم٤مل اعمٝمهلليُ( :م٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ ٜمي٘مص اًمّمح٤مسم٦م؟ وم٘مٚم٧م :زٟم٤مدىم٦م؛
ٕهنؿ ُم٤م اؾميٓم٤مقمقا أن ٍمطمقا سمٜم٘مص رؾمقل ا ^ وميٜم٘مّمقا أصح٤مسمف ،ؾؽلهنؿ ؿوفقا :ـون يصحى
احوبي افسقء)( ).
وىمهلل اقمؽموم٧م يمي٥م ّ
اًمِمٞمٕم٦م سم٠من «اسمـ ؾمٌ٠م ّأول ُمـ أفمٝمل اًم ّٓمٕمـ ذم أيب سمٙمل وقمٛمل وقمريامن
واًمّمح٤مسم٦م ،وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ ،وا ّدقمك ّ
أن قمٚمٞم٤م
ّ

وهؿ سم٘ميٚمفش( ).
أُمله سمذًمؽ ،وأن قمٚمٞم ً٤م أٟمٙمل ذًمؽ َّ

إذ ًا :اعمّمهللر هلذه اًملوا ٤مت هق ُمـ أراد إومً٤مد اًمهلل ـ وم٤مظمؽمع هذه اعم٘م٤مًم٦م.

( ) شم٤مر ل سمٖمهللاد ( ،) 99/ 1وٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجل ذم شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ،شملمج٦م قمٌهلل ا سمـ ُمّمدٕم٥م (ص )19 :رىمدؿ
(.)919

( )1اعم٘م٤مٓت ِ
واًمٗم َلق (ص ،)11:ومِ َلق ّ
اًمِمٞمٕم٦م (ص.)11- 3:

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

551

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

551

املطمب الجاٌ٘
اتّاً الضخاب ٛبالتآوس بعدً اضتخالف أِن البٗت
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ورد ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م روا ٤مت قمدـ قمدكم

يٛمٜمدك ومٞمٝمد٤م

أن شمٙمدقن صدحٞمٗميف

قم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمّمحٞمٗم٦م قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب ،ىم٤مل ذًمؽ قمٜمهللُم٤م وىمػ قمدغم ضمٜم٤مزشمدف ،واًملوا د٦م هدلً« :مدقددت
أن أًم٘مك ا شمٕم٤ممم سمّمحٞمٗم٦م هذاش.
وذم روا ٦م « :إين ٕرضمق أن أًم٘مك ا شمٕم٤ممم سمّمحٞمٗم٦م هذا اعمًجكش.
وىمهلل شم٘مهللُم٧م هذه اًملوا ٦م ذم ُمٌح٨م ؾم٤مسمؼ.
ول َ ُل ْق ًمٚمِمٞمٕم٦م هذا اًمريٜم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ قمكم

ٕظمٞمف اًمٗملوق ،ومٚمؿ ٙمـ ُمٜمٝمؿ إٓ أن قمٙمًقا

اعمٕمٜمك وسمٕمهلل أن يم٤من صمٜم٤م ًء أصٌح ذُم ً٤م.
ىم٤مل اعمجٚمز( :وًمق صمٌ٧م ًمٙم٤من اعمٕمٜمك ومٞمف ُمٕملووم ً٤م ،وذًمؽ أن قمٛمل واـم٠م أسم٤م سمٙمل واعمٖمػمة وؾم٤معم ً٤م
ُمقمم أيب طمذ ٗم٦م وأسم٤م قمٌٞمهللة قمغم يمي٥م صحٞمٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ يٕم٤مىمهللون ومٞمٝم٤م قمغم أٟمف إذا ُم٤مت رؾمقل ا  ل
قرصمقا أطمهلل ًا ُمـ أهؾ سمٞميف ول قًمقهؿ ُم٘م٤مُمف ُمـ سمٕمهلله ويم٤مٟم٧م اًمّمحٞمٗم٦م ًمٕمٛمل!! إذ يم٤من قمامد اًم٘مقم،
وم٤مًمّمحٞمٗم٦م اًميل ود أُمػم اعم١مُمٜملم
وحيي٩م قمٚمٞمف سمٛمْمٛمقهن٤م)

ورضم٤م أن ٚم٘مك ا  هب٤م هل هذه اًمّمحٞمٗم٦م ًمٞمخ٤مصٛمف هب٤م

( )

وزاد اًمٜمقري اًمٓمؼمد أؾمامء هظمل ـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وم٘م٤مل« :واًمذ ـ سم٤مذوا هذا إُمل اجلًٞمؿ هؿ
أصح٤مب اًمّمحٞمٗم٦م :أسمق سمٙمل وقمٛمل وقمريامن وأسمق قمٌٞمهللة وؾمٕمهلل سمـ أيب وىم٤مص وقمٌهلل اًملمحـ سمـ قمقف،
واؾميٕم٤مٟمقا سمز هلل سمـ صم٤مسم٧مش( ).

( ) اًمٌح٤مر (ُ ،)139/ 1مقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م ( .)111/
( )1ومّمؾ اخلٓم٤مب (ص.)99 :
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝاتّاً الضخاب ٛبالتآوس بعدً اضتخالف أِن البٗت:
ل شميقىمػ ؾمٚمًٚم٦م آهت٤مُم٤مت ٕصح٤مب رؾمقل ا ^ ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م.

ومٛملة :اهت٤مُمٝمؿ سم٤مًملدة.
وأظملى :اهت٤مُمٝمؿ سم٤مًميآُمل قمغم ىميؾ رؾمقل ا ^.
وصم٤مًمري٦م :سم٤مًميآُمل قمغم هل سمٞميف.
وراسمٕم٦م :سم٤مًميآُمل قمغم يمي٤مب .
واًمذي ٘ملأ هذه اًملوا ٤مت ول ٙمـ ًمهلل ف ىمهللرة قمغم اًميٗمٙمػم ،وم٢مٟمف ٕمج٥م ُمـ هذا اعمجيٛمع اخلٞمد٤مزم
اًمذي ل قضمهلل ذم شم٤مر ل اًمٌنم ٦م جميٛمع ِمٌٝمف.
وهلذا وم٘مهلل شملؾمل ذم قم٘مٚمٞم٦م اًمِمٞمٕم٦م شمّمهلل ؼ هذه اًمهللقم٤موى طميك أصدٌح ًمٕمدـ هدذا اجلٞمدؾ وشمٙمٗمدػمه
صم٘م٤موم٦م شمٜمٗملد هب٤م اًمِمٞمٕم٦م قمـ سم٘مٞم٦م إُم٦م.
واعمٓمٚمع قمغم ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م لى أهن٤م ُمّمٜمٗم٤مت ؿم٤مذة قمدـ ُمّمدٜمٗم٤مت اًمٌنمد ٦م ،وهدذه ُمٙميٌد٤مت
اًمٕم٤مل وم٠مي يمي٤م ب رواال أو قم٘مهللي أظمذشمف وىم٤مرٟميف سم٠مي يمي٤مب ُمـ يمي٥م اًمهلل ٤مٟم٤مت واًمٗملق إظمدلى ومٚمدـ
دمهلل ومٞمٝم٤م ُم٤م ذم اًمٙمي٤مب اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمٚمٕمـ واًميٙمٗمػم واًمئمٚمؿ واًمًدقداو ٦م اعم٘مٞميد٦م اًميدل صدٌٖم٧م اًمٕم٘مٚمٞمد٦م
اًمِمٞمٕمٞم٦م ،واًمًٌ٥م هق شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.
وأُم٤م هذه اًمهللقمقى ُمـ رُمقز اًمِمٞمٕم٦م قمغم شمآُمل اًمّمح٤مسم٦م قمغم هل اًمٌٞم٧م ومٜم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت:
) دقمقى شمآُملهؿ قمغم قمهللم شمقر ريٝمؿ ُمـ اًمٜمٌدل ^ ،ومدذًمؽ سمد٠مُمله ^ ،طمٞمد٨م أقمٚمدـ أن إٟمٌٞمد٤مء
ُمٜمزهقن قمـ اىميٜم٤مء إُمقال اًميل وصٚم٧م إًمدٞمٝمؿ سمًدٌ٥م ٟمٌدقهتؿ؛ وذًمدؽ مح٤م د٦م جلٜمد٤مهبؿ اًمٙمدل ؿ ُمدـ أن
ٔمـ ومٞمٝمؿ أهنؿ ُمريؾ اعمٚمقك اًمذ ـ حيقزون إُمقال و لصمقهن٤م ًمذر يٝمؿ.
وًمٙمـ ٔل اًمٌٞم٧م طمؼ ذم أن ًهللوا طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم ٓ أن يٛمقًمقا و ريلوا قمغم
طمً٤مب اًمٜمٌقة.
وهذا هم٤م ٦م اًمٙمامل اًمٌنمي اًمذي ٓ لىمك إًمٞمف أطمهلل ُمـ مجٞمع ـمٌ٘م٤مت اعمجيٛمع و ؼمئ ؾم٤مطميٝمؿ ممد٤م
ىمهلل يٝمٛمٝمؿ سمف أقمهللاؤهؿ و ١ميمهلل ٟمزاهيٝمؿ قمـ أـمامع اًمهللٟمٞم٤م.
ومٚمٞمس هذا إذ ًا شمآُمل قمغم هل سمٞميف سمٕمهللم اًميقر ٨م وإٟمام هذا مح٤م ٦م جلٜم٤مب اًمٜمٌقة.
صمؿ إن هل اًمٌٞم٧م قمٜمهللُم٤م يٛمقًمقن إُمقال سمًدٌ٥م اًمٜمٌدقة ،ومد٢من ذًمدؽ جيٕمٚمٝمدؿ ذم داادلة آهتد٤مم يمدام
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حيهللث ًمذر ٦م اًمزقمامء واعمٚمقك اًمذ ـ لصمقن أُمقاهلؿ ومٞميٝمٛمقن أهنؿ ورصمقا ُم٤مل إُم٦م.
ومٕمهللم شمقر ريٝمؿ يمذًمؽ مح٤م ٦م ٕقملاض هل اًمٌٞم٧م وُمٙم٤مٟميٝمؿ.
ومٕمـ ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلهللصم٤من ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا ^ٟ ٓ( :مقرث ُم٤م شمليمٜم٤م صهللىم٦م)
وىمهلل اؾميِمٝمهلل قمٛمل رهٓم ً٤م ُمـ اًمّمدح٤مسم٦م هدؿ( :قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م ،واًمٕمٌد٤مس ،قمدريامن سمدـ قمٗمد٤من،
وقمٌهلل اًملمحـ سمـ قمقف ،واًمزسمػم ،وؾمٕمهلل سمـ أيب وىم٤مص)( ).
 )2أمو دظقى تيمرهؿ بعدم تقفقتفؿ مؼومف ^:
ؾجقابف كػس اجلقاب افسوبؼ ،وم٤مًمٜمٌقة ًمٞمً٧م ُمٚمٙم ً٤م لصمف إسمٜم٤مء قمدـ أسمد٤مء ،وإٟمدام اًمٜمٌدقة اصدٓمٗم٤مء
ظم٤مص ٕؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم ٙمٚمٗمقن هؿ وطمهللهؿ سمحٛمؾ اًملؾم٤مًم٦م وإسم همٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ،صمؿ ٜميٝمل دورهؿ وم
قرصمقن اًمٜمٌقة ،وإٓ يم٤من ذًمؽ ٟمًخ٦م أظملى ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م سم٤مؾمؿ اًمٜمٌقة.
وًمق ورصمقه٤م ًمذر يٝمؿ أو ٕىملسم٤ماٝمؿ ٓهتٛمقا ذم ٟمٌدقهتؿ وأهند٤م ًمٞمًد٧م ٟمٌدقة وإٟمدام هدل ُمٚمدؽ وراصمدل
سمهللًمٞمؾ شمقر ريٝمؿ هلد٤م ٕىملسمد٤ماٝمؿ ،إذ اًمٜمٌدقة ظمّمٞمّمد٦م هيٌٝمد٤م ا  عمدـ ِمد٤مء ُمدـ قمٌد٤مده واخلّمد٤ماص ٓ
شمقرث.
ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ [احلدد٩م:
.]99
صمدددددؿ ًمدددددق ورث اًمٜمٌدددددل ^ اخل ومددددد٦م ًمٙمددددد٤من ُمٜم٤مىمْمددددد ً٤م خلدددددؼم ا ً مدددددف طمٞمددددد٨م ىمددددد٤مل:
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ [إٟمٕم٤مم.]31 :
٘مقل ٤ :م حمٛمهلل أسمٚمغ ىمقُمؽ قمـ ٟمزاهيؽ قمـ دٟمٞم٤مهؿ وأظمؼمهؿ أٟمؽ ٓ شمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أضمدل ًا قمدغم
دقمقهتؿ إمم ا  وإٟمام هل إسم غ اًملؾم٤مًم٦م إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ وم٘مط صمؿ شمٜميٝمل ُمٝمٛميؽ.
ومٙمٞمػ ٘مقل :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ صمؿ هق ً٠مهلؿ أن قرصمقا اسمـ قمٛمدف قمٚمدٞمٝمؿ وجيٕمدؾ اعمٚمدؽ
قمٚمٞمٝمؿ ُميقارصم ً٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م؟!
وم٠مي أضمل أقمٔمؿ ُمـ هذا إضمل؟!
إن هذا شمٜم٤مىمض ُٟمجؾ يمي٤مب ا  قمٜمف وٟمجؾ رؾمقل ا ^ يمذًمؽ قمٜمف.
( ) روى هذه إطم٤مد د٨م اًمٌخد٤مري ذم صدحٞمحف (( ) 19/9ح( ) 19/9( ،)1319:ح) 991/9( ،)1319:
(ح( ) 193/1( ،)9911:ح( ) 11 /1( ،)9113:ح( ) 913/1( ،)91 1:ح.)9331:
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ومٙمٞمػ شم٘مقل يٟمً٤من شمهللقمقه إمم ا  :أٟم٤م ٓ أر هلل ُمٜمؽ ُم٘م٤مسم ً ًمٕمٛمكم هذا ومد٢مين أطميًد٥م أضمدلي
قمٜمهلل ا  ،وًمٙمـ أـمٚم٥م ُمٜمؽ أن شم٘مٌؾ وًمهللي راٞمً ً٤م قمٚمٞمؽ وذر يل إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟!
ومامذا شملاه ؾمٞم٘مقل؟!
ؾمٞم٘مقل :قمجٌ ً٤م ًمؽ!! شمزقمؿ أٟمؽ ٓ شمل هلل أضمل ًا  -أيُ :م٘م٤مسم ً ُم٤مًمٞم ً٤م ًمهللقمقشمؽ  -صمؿ شمٓمٚم٥م أقمٔمؿ
ُمـ إضمل اعم٤مزم ،وهق« :اًمزقم٤مُم٦مش ًمؽ ًمذر يؽ؟!
وم٠مي أضمل أقمٔمؿ ُمـ هذا إضمل؟!
إن اعم٤مل ٜميٝمل وًمٙمـ اًمزقم٤مُم٦م ٓ شمٜميٝمل ،ومٛمٓمٚمٌؽ هدذا دٜم٘مض دقمدقى ٟمزاهيدؽ وقمٗميدؽ وـمٚمد٥م
إضمل ُمـ ا .
وم٠مٟم٧م أن شمٓمٚم٥م أضمل ًا هق أقمٔمؿ ُمـ اعم٤مل!!
ومٝمذا هق إضمل اًمذي شمٜمزه قمٜمف اًمٜمٌل ^ سم٠مُمل رسمف  ،طمٞمد٨م ىمد٤مل :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ومٙم٤من يمام أُمله رسمف  ل ً٠مل ُم٤مًٓ وُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مل وم٘مهلل رده قمٚمٞمٝمؿ.
ول ً٠مهلؿ ُمٚمٙم ً٤م ًمذر يف.
وإٟمام رسم٤مهؿ ًمٞمٙمقٟمقا ُمٚمقيم ً٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ.
وهذا هم٤م ٦م اًمٙمامل اًمٌنمي اًمذي ل َ ْل َق إًمٞمف أطمهلل ُمـ اًمٌنم همػم إٟمٌٞم٤مء.
وًمق ل ٙمقٟمقا هٙمذا عم٤م يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وملق وسملم همػمهؿ ُمـ اًملؤؾم٤مء واًمزقمامء واًميج٤مر.
وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م ل شمهللرك هذه احل٘مٞم٘م٦م ،وذًمؽ سمًٌ٥م اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م قمدغم هل اًمٌٞمد٧م ممد٤م ضمٕمٚمٝمدؿ
ٕمي٘مهللون أن اًمٜمٌل ^ ىمهلل ورث إُمقال واعمٚمؽ ًمذر يف ،ومٕمٜمهللُم٤م لون اًمّمقرة اًمٜم٤مصٕم٦م ًمٚمٜمٌدقة ومٝمدؿ ٓ
لون ومٞمٝم٤م إٓ صقرة ىم٤ممت٦م ضمٕمٚميٝمؿ يٝمٛمقن اًمّمح٤مسم٦م سم٠مهنؿ هؿ اًمذ ـ طمد٤مًمقا سمدلم هل اًمٌٞمد٧م وإُمدقال
واعمٚمؽ.
ول هللريمقا أن هذا اًميّمقر هق سمًٌ٥م ىمٞم٤مس إٟمٌٞم٤مء قمغم اعمٚمقك واًمزقمامء واًمدذي ٌٓمٚمدف ٟمّمدقص
اًمنم ٕم٦م.
وأُم٤م دقمقى اًميآُمل قمغم هل اًمٌٞم٧م ،ومٜم٘مقل :سمٕمهلل أن سمٞمٜمد٤م أن دقمدقى أن هل اًمٌٞمد٧م هدؿ اًمدذ ـ لصمدقن
اًمٜمٌل ^ ذم اعم٤مل اًمذي سمٞمدهلله وذم أُمدل اًمٜمٌدقة همدػم صدحٞمح٦م ،وأن اًم٘مدلهن واًمًدٜم٦م دلداهنام ،ومدام هدق إذ ًا
اًمٌمء اًمذي يآُمل قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م و ٛمٜمٕمقه هل اًمٌٞم٧م؟!
اعم٤مل اًمذي شمليمف اًمٜمٌل ^ ًمٞمس إرصم ً٤م ٕٟمف ٟمٌل.

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

555

واًمٜمٌقة اًميل يم٤مٟم٧م ًمف قمٓم٤م ٌء ُمـ ا  وًمٞمً٧م ُمػماصم ً٤م يمام قرث اعمٚمؽ.
وم٠مي رء إذ ًا ُمٜمٕمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هل اًمٌٞم٧م؟!
ومهللقمقى اًميآُمل إذ ًا سم٤مـمٚم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م.
صمؿ ٟمٕمقد ًمٜمذيمِّل سمام ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م ً٤م ُمـ اًميآُمل قمغم ىميؾ رؾمقل ا ^ ،وٟمً٠مل ٟمٗمس إؾمئٚم٦م اًميل
يمِمٗمٜم٤م هب٤م اؾميح٤مًم٦م وضمقد شمآُمل أو ٟمٗم٤مق أو يمٗمل ُمـ ه١مٓء إضم ء صمؿ ٌ٘مٞمٝمؿ اًمٜمٌل ُمـ طمقًمف...
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املطمب األٔه
املؤٖدُٔ هلرٓ السٔاٖات
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

 )1يؼقل كعؿي ار اجلزائري« :وم٢من أهمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا قمغم اًمٜمٗم٤مقً ،مٙمـ يم٤مٟم٧م ٟم٤مر ٟمٗم٤مىمٝمؿ

يم٤مُمٜم٦م ذم زُمٜمف ،ومٚمام اٟمي٘مؾ إمم ضمقار رسمف سملزت ٟم٤مر ٟمٗم٤مىمٝمؿ ًمقصٞمف ورضمٕمقا اًم٘مٝم٘ملى ،وًمذا ىم٤مل

:

( ارشمهلل اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ سمٕمهلل اًمٜمٌل  إٓ أرسمٕم٦م :ؾمٚمامن وأسمق ذر واعم٘مهللاد وقمامر) وهذا مم٤م ٓ إؿمٙم٤مل
ومٞمف!ش( ).
وؿول أيضوً« :قمريامن ذم زُمـ اًمٜمٌل  ىمهلل يم٤من ممـ أفمٝمل ايؾم م وأسمٓمـ اًمٜمٗم٤مق ،وهق  ىمهلل
يم٤من ُمٙمٚمٗم ً٤م سمٔمقاهل إواُمل يمح٤مًمٜم٤م ٟمحـ أ ْم ً٤م ،ويم٤من ٛمٞمؾ إمم ُمقاصٚم٦م اعمٜم٤موم٘ملم رضم٤مء اي امن اًمٌ٤مـمٜمل
ُمٜمٝمؿُ ،مع أٟمف ^ ًمق أراد اي امن اًمقاىمٕمل ًمٙم٤من أىمؾ ىمٚمٞمؾ؛ وم٢من أهمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا قمغم اًمٜمٗم٤مقش( ).

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (ص.)1 :
( )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (ص.)1 -11:
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)2ويؼقل افتسسي (ت1619 :هض)( ) حقٌ ؿول ظـ افصحوبي« :واؾميًٚمؿ اًمٙمريػم رهمٌد٦م ذم ضمد٤مه
اًملؾمقل اعمخي٤مر ...إهنؿ دامقا جمبقفغ ظذ تقصح افـػوق وترصح افشؼوقش( ).
)3ويؼقل ادجؾز صقخ افدوفي افصػقيي ومرجع افشقعي ادعوسيـ ذم ُمٕملض طمهلل ريف قمـ
قمهللاًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمهلل أن ذيمل ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م« :وذهٌ٧م ايُم٤مُمٞم٦م إمم أهنؿ –أي :اًمّمح٤مسم٦م -يمً٤مال
اًمٜم٤مس ُمـ أن ؾقفؿ ادـوؾؼ وافػوشؼ وافضول ،بؾ ـون أـثرهؿ ـذفؽش( ) .أي :يم٤من أيمريل اًمّمح٤مسم٦م
ُمٜم٤موم٘ملم ووم٤مؾم٘ملم وو ًٓ قمغم طمهلل ىمقًمف.
وؿول ادجؾز أيضوً« :أىمقل :إخبور افدافي ظذ ـػر أيب بؽر وظؿر وأرضاهبام وثقاب فعـفؿ
وافزاءة مـفؿ ومو يتضؿـ بدظفؿ؛ أيمريل ُمـ أن ذيمل ذم هذا اعمجٚمهلل أو ذم جمٚمهللات ؿميك ،وومٞمام أوردٟم٤مه
يمٗم٤م ٦م عمـ أراد ا ههللا يف إمم اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿش( ).
 )4وؿول افؽرـل بعد أن أورد بعض افروايوت دم فعـ اخلؾػوء وتؽػرهؿ« :،وهذا اًمٜمحق ذم
حتلى اعميّمهللي حلٍمه مجع ُمٜمف جمٚمهللات ول ٠مت قمغم هظمله ،وىمهلل أورد إُملم
يمي٥م أصح٤مسمٜم٤م مم٤م ًمق ّ
اًمْم٤مسمط اًمري٘م٦م حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ ً٤م يمريػم ًا ،وؾقف أحوديٌ بوفؾعـ
افكيح ،وايٌ ظؾقف مـ إئؿيش( ).

( ) هق ٟمقر ا سمـ ذ ػ اًمهلل ـ قمٌهلل ا اسمـ وٞم٤مء اًمهلل ـ ٟمقر ا سمـ حمٛمهلل ؿمد٤مه اعملقمٌمد اًميًدؽمي (اًمِمقؿمدؽمي)ُ ،مدـ
ٟمًؾ ايُم٤مم ز ـ اًمٕم٤مسمهلل ـ ،جميٝمهللُ ،مـ قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م .يم٤من ٜمٕم٧م سم٤مًم٘م٤ميض وٞم٤مء اًمهلل ـُ .مدـ أهدؾ شمًدؽم .رطمدؾ إمم
اهلٜمهلل ،ومقٓه اًمًٚمٓم٤من أيمؼم ؿم٤مه ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة سم هقر ،واؿمؽمط قمٚمٞمف أٓ خيدلج ذم أطمٙم٤مُمدف قمدـ اعمدذاه٥م إرسمٕمد٦م،
وم٤مؾميٛمل إمم أن أفمٝمل همػم ذًمؽ ،وم٘ميؾ حت٧م اًمًٞم٤مط ذم ُمهلل ٜم٦م أيمؼم أسم٤مدً .مف :إطم٘م٤مق احلؼ ،جم٤مًمس اعم١مُمٜملم ذم ُمِمد٤مهػم
رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ،وُمّم٤ما٥م اًمٜمقاص٥مٜ .مٔمل :أُمدؾ أُمدؾ (ص ،)999:روود٤مت اجلٜمد٤مت (ُ ،)11/1مٕمجدؿ رضمد٤مل
احلهلل ٨م ًمٚمخقال (.) 11/11
( )1إطم٘م٤مق احلؼ ًمٚميًؽمي (ص.)9:
( )9سمح٤مر إٟمقار (.)99/11
( )1سمح٤مر إٟمقار (.)933/91
(ٟ )9مٗمح٤مت اًم هقت ذم ًمٕمـ اجلٌ٧م واًمٓم٤مهمقت (ص.) 31:
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)9وىم٤مل اعمٛم٘م٤مين (ت 99 :هد)( )« :إن ُمدـ اعمٕمٚمدقم سم٤مًميدورة سمدٜمص أ د٤مت اًمٙمل ٛمد٦م وجضقد
افػسوق وادـوؾؼغ دم افصحوبي ،بؾ ـثرهتؿ ؾقفؿ وظروض افػسؼ ،بضؾ آرتضداد جلؿضع ُمدٜمٝمؿ ذم طمٞم٤مشمدف
ؤظمل ـ سمٕمهلل ووم٤مشمف..ش( ).
 )9وىمهلل أيمهلل طمًـ اًمِمػمازي -وهق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مس ـٟ -مٗم٤مق أيمريل اًمّمح٤مسم٦م ،وشمً٤مءل قمـ
ؾمٌ٥م ىمٌقل اًمٜمٌل ^ ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم صٗمقف اعم١مُمٜملم؟ صمؿ أضم٤مب قمغم ٟمٗمًف سم٘مقًمف« :إكف مل يؽـ مـ
اوفح افـبل

مـذ ؾجر اإلشالم أن يؼبؾ ادخؾصغ ؾؼط ويرؾض ادـوؾؼغ ،وإكام ـون ظؾقف أن

يؽدس يقع خوموت اجلوهؾقي فقسقٍ هبو اإلشالم قمـ اًم٘مقى اعمقوٕمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م اًميل شمٔم٤مهلت وهلله،
ومٙم٤من هييػ« :ىمقًمقا ٓ :إًمف إٓ ا شمٗمٚمحقاش ....ول ٙمـ ًمٚمٜمٌل أن لومْمٝمؿ ،وإٓ ًمٌ٘مل هق وقمكم
وؾمٚمامن وأسمق ذر واًمٕمهللد اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمٗمقة اعمٜميجٌلمش( ).
ثؿ اشسشؾ حسـ افشرازي دم حديثف ظـ افصحوبي ،وم٘م٤مل« :همػم أهنؿ شمٙم٤مصملوا ُمع إ ٤مم ،وقمغم
إصمل يمريلهتؿ اشتطوع رءوس افـػوق أن يتسؾؾقا إػ مراـز افؼقودة ،ؾخبطقا دم اإلشالم خبطوً ذريعوً ـود
أن يػورق واؿعف ًمقٓ أن شمهللاريمف سمٓمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

...ش( ).

 )7أمو حمؿد حسغ ؾضؾ ار ،ؾؼد ؿول« :صحٞمح أن ايؾم م ذم أ ٤مم اخلٚمٞمٗميلم يم٤من ُمٝمٞمٛمٜم ً٤م،
واًمٗميقطم٤مت ُميّمٚم٦م واحلٞم٤مة ُميهللوم٘م٦م سمٛمٕم٤مين اخلػم ،ومجٞمع ٟمقاطمٞمٝم٤م ُمزدهلة سم٤مٟٓمٌٕم٤مث اًملوطمل اًمِم٤مُمؾ،
واًمٚمقن اًم٘ملهين اعمِمع ،وفؽـ هؾ يؿؽـ أن كؼبؾ أن افتػسر افقحقد هلذا وجقد افصديؼ أو افػوروق
ظذ ـرد ايؽؿ؟!ش( ).
وأظمذ حي٤مول أن قضمف ؾمػمهتام اًملاؿمهللة اًمً٤مالة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة سم٠من اؾمي٘م٤مُميٝمام ذم اخل وم٦م ل
شمٙمـ إٓ ظمقوم ً٤م ُمـ اٟم٘م ب اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمام وصمقرهتؿ ذم وضمٝمٞمٝمام ،إُمل اًمذي ىمهلل ٗم٘مهللمه٤م يملد
اخل وم٦م ،وم٘م٤مل« :وكػفؿ مـ هذا أن ايوـؿغ ـوكقا دم طرف دؿقؼ ٓ يتسع فؾتغقر وافتبديؾ دم أشس

( ) هق قمٌهلل ا سمـ طمًـ سمـ قمٌهلل ا سمـ حمٛمهلل سم٤مىمل اعمٛم٘م٤مين اًمٜمجٗملُ ،م١مرخ ُمي٠مدب ُميٗم٘مف إُم٤مُملُ ،مـ يميٌف :شمٜم٘مٞمح اعم٘مد٤مل
ذم أطمقال اًملضم٤مل ،وُمٜم٤مه٩م اعمي٘ملم ،وجمٛمع اًملؾم٤ماؾ .اٟمٔمل :إقم م (.)93/1
( )1شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ( .)1 9/
( )9اًمِمٕم٤مال احلًٞمٜمٞم٦م (ص.)3-1 :
( )1اًمِمٕم٤مال احلًٞمٜمٞم٦م (ص.) 1:
( )9ومهللك ذم اًمي٤مر ل (ص.)91:
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افسقوشي وكؼوضفو ايسوشي فق أرادوا إػ ذفؽ شبقالٕ :هنؿ حت٧م ُملاىمٌ٦م اًمٜمٔمل ايؾم ُمل اًمٕم٤مم اًمذي
يم٤من خمٚمّم ً٤م يمؾ ايظم ص عمٌ٤مداف ،وضم٤مقم ً ًمٜمٗمًف طمؼ ايذاف قمغم احلٙمؿ واحل٤ميمٛملم ،وٕهنؿ
يٕملوقن ً-مق ومٕمٚمقا ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمؽ -عمٕم٤مرو٦م ظم ٓملة ُمـ احلزب اًمذي ُم٤م زال ١مُمـ سم٠من احلٙمؿ
ايؾم ُمل ٓ سمهلل أن ٙمقن ُمٓمٌققم ً٤م سمٓم٤مسمع حمٛمهللي ظم٤مًمص ،وأن اًمِمخص اًمقطمٞمهلل اًمذي ًيٓمٞمع أن
ٓمٌٕمف هبذا اًمٓم٤مسمع اعم٘مهللس هق قمكم وارث رؾمقل ا ووصٞمف ووزم اعم١مُمٜملم ُمـ سمٕمهللهش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜوٕقف عمىا ٞالػٗع ٛاملؤٖد هلرٓ السٔاٖات:
هٜم٤م متٝمٞمهللان:

افتؿفقد إول:
ىمهلل ُٔمـ أن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٜمٔملون إمم شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م قمغم أهن٤م روا ٤مت سم٤مـمٚم٦م سمحٙمؿ ؾمٕم٦م
قمٚمقُمٝمؿ وىمهللرهتؿ قمغم ُمٕملوم٦م احل٘مٞم٘م٦مٓ ،ؾمٞمام ذم اًمٕمٍم احل٤مزم اًمذي شمقاضمٝم٧م ومٞمف اًمري٘م٤موم٤مت واٟمٗميح٧م
ومٞمف أسمقاب اًميقاصؾ.
وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن صم٘م٤موم٦م هذه اًمٗمئ٦م ىمهلل طم٤مسهت٤م شمٚمؽ اًملوا ٤مت طميك ٓ شمٙم٤مد دمهلل احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمٗمذ ًا هل٤م
إمم قم٘مقهل٤م ،وم٘مهلل شمهللوم٘م٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت سمِمٙمؾ ـمقوم٤من ٓ ٙم٤مد هللع أطمهلل ًا ٕمٛمؾ قم٘مٚمف.
وؿد تؽوثرت هذه افروايوت دم ثالث ؿضويو:
إوػ :ذم ايُم٤مُم٦م.
افثوكقي :ذم اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م.
افثوفثي :ذم حتل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
وُم٤م ورد ذم اًم٘مْمٞم٦م اًمري٤مًمري٦م ٍ
يم٤مف ذم إسمٓم٤مل روا ٤مت اًم٘مْمٞميلم اًمً٤مسم٘ميلم ًمق يم٤من هٜم٤مك ضمهلل ذم
اًمٌح٨م وُمٕملوم٦م احل٘مٞم٘م٦م ،وًمٙمـ ٓ ٌهللو أن هٜم٤مك ضمهلل ًا ذم ذًمؽ ،سمؾ هٜم٤مك هتلب ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ًمْمٕمػ
اًمٕمز ٛم٦م واٟمٕمهللام ايرادة.
وم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمري٤مًمري٦م اًميل هل اًم٘مقل سميحل ػ اًم٘ملهن ورد ومٞمٝم٤م أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ذم ُمّمٜمٗم٤مت
اًمِمٞمٕم٦م ،وهذا قمهللد يمٌػم ضمهلل ًا اؾميٓم٤مع اًمٙمذاسمقن أن هللؾمقه ذم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م ،وُمع ذًمؽ شم٘مٌٚمٝم٤م قمٚمامء
اًمِمٞمٕم٦م وأصمٌيقه٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وهل سم٤مـمٚم٦م؛ ٕهن٤م شمٙمذب رب اًمٕم٤معملم ،وىمهلل ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮗ ﮘ ﮙ

( ) ومهللك ذم اًمي٤مر ل (ص.)91:
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ﮚﮛ ﮜ ﮝ [احلجل.]3:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ [ومّمٚم٧م.]11:
وىمهلل اٟمخهللع هب٤م ىملاسم٦م (ُ )% 96مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م إمم هن٤م ٦م اًم٘ملن اًمري٤مًم٨م قمنم سمِمٝم٤مدة أيمؼم قمٚماماٝمؿ
ذم ذًمؽ اًم٘ملن.
أًمٞمس ذم هذه إُمقر ُمقىمٔم ً٤م وُمٜمٌٝم ً٤م ًمٚمٕم٘م ء؟!
ومٝمذه أًمػ روا ٦م ىمهلل اؾميٓم٤مع رواهت٤م إدظم٤مهل٤م ذم روا ٤مت اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل!
ومٙمٞمػ – إذ ًا  -قصمؼ ذم اًملوا ٤مت اًمٓم٤مقمٜم٦م ذم أصح٤مب اًمٜمٌل ^ ،واًملواة هؿ اًملواة ،واًمٙمي٥م
هل اًمٙمي٥م ،واًمٕمٚمامء اعمّمٜمٗمقن هؿ اًمٕمٚمامء اعمّمٜمٗمقن ،واًمٕمٚمامء اعمّمهللىمقن هل٤م هؿ اًمٕمٚمامء اًمذ ـ ذطمقا
اًمهلل ـ اًمِمٞمٕمل واؾميٜمٌٓمقا أطمٙم٤مُمف؟!
ومٝمؾ ٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ىمقل ا شمٕم٤ممم:

ﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

[اًمزظملف.]11:
افتؿفقد افثوين:
اًمٜمٗم٤مق هق إظمٗم٤مء اًمٙمٗمل وإفمٝم٤مر اي امن؛ وٓ ٚمج٠م إًمٞمف إٓ اًمْمٕمٗم٤مء أُم٤مم إىمق ٤مء ،إُم٤م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م
قمغم أٟمٗمًٝمؿ وإُم٤م ًمٙمً٥م ُمّم٤مًمح دٟمٞمق ٦م.
وهـو كـظر دم حول افصحوبي فـرى هؾ يـطبؼ أحد هذيـ إمريـ ظؾقفؿ؟!
أوًٓ :ادفوجرون:
ه١مٓء اعمٝم٤مضملون ىمقم أ ؾمٚمٛمقا ذم ُمٙم٦م وشمليمقا د ٜمٝمؿ ودظمٚمقا ذم اًمهلل ـ اجلهلل هلل رهمؿ ُم٤م يم٤من ٚم٘م٤مه
ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ إذى واحلّم٤مر واًمٕمزًم٦م ُمـ إهؾ واًمٕمِمػمة ،ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٙمقن ه١مٓء
أؾمٚمٛمقا ٟمٗم٤مىم ً٤م؟!

ًم٘مهلل يم٤من اعمًٚمٛمقن أىمٚمٞم٦م ُمْمٓمٝمهللة حم٤مسةِ ،
ومٚم َؿ ًٚمؿ ُمـ ًٚمؿ وهذا طم٤مل اعمًٚمٛملم ُمع اًمٜمٌل

^ ذم ُمٙم٦م؟!
أ ٘مٌؾ قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ أن ٙمقن أطمهلل ُمـ ه١مٓء أؾمٚمؿ ٟمٗم٤مىم ً٤م؟!
صمؿ إن قمهللد ًا ُمـ ه١مٓء شمليمقا سمٚمهللهتؿ وأهٚمٝمؿ وقمِمػمهتؿ وه٤مضملوا إمم احلٌِم٦م وهل سمٚمهللة ٓ
قصؾ إًمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًمًٗمـ قمؼم اًمٌح٤مر ،وًمٞمً٧م ًمٖم٦م أهٚمٝم٤م ًمٖميٝمؿ ،وٓ صهلل ؼ هلؿ هب٤م وٓ ىمل ٥م ،سمؾ يم٤من
صهلل ٘مٝمؿ وىمل ٌٝمؿ إ امهنؿ ،ومٝمؾ ٘مٌؾ قم٤مىمؾ أن هي٤مضمل ه١مٓء ٟمٗم٤مىم ً٤م؟!

قطـع الضمـ ٛبالضخابـٔ ٛالعـسب مجٗعـًا

564

صمؿ ٗميح سم٤مب اهلجلة إمم اعمهلل ٜم٦م ،و ٕمقد ه١مٓء ًمٞمٝم٤مضملوا ُملة أظملى شم٤مريملم أروٝمؿ وقمِمػمهتؿ
وأُمقاهلؿ ،ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘م٤مل :إن ه١مٓء ه٤مضملوا ٟمٗم٤مىم ً٤م؟!
صمؿ ٗميح سم٤مب ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر و يً٤مسمؼ ه١مٓء ذم اجلٝم٤مد سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ اؾميِمٝمهلل ذم
طمٞم٤مة اًمٜمٌل ^ وُمٜمٝمؿ ُمـ اؾميِمٝمهلل سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^ ،ومٝمؾ ٛمٙمـ أن ٘م٤مل :إهنؿ ىم٤مشمٚمقا ٟمٗم٤مىم ً٤م؟!
إن اًمٕم٘مؾ اًمذي شملسمك قمغم اعمٖم٤مًمٓم٤مت وشمٖمذى سمٛمريؾ شمٚمؽ اًملوا ٤مت ٛمٙمـ أن ٘مٌؾ يمؾ رء إٓ
احل٘مٞم٘م٦م!
وًمٙمـ ُمـ َ ِ
ّمهللق ا ّ َ مهلل ْىمف.
ثوكقوً :إكصور:
إٟمّم٤مر هؿ أهؾ اعمهلل ٜم٦م ،يم٤من أول إؾم ُمٝمؿ ىمٌؾ هجلة اًمٜمٌل ^؛ طمٞم٨م ىم٤مسمٚمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ذم
ُمٙم٦م وسم٤م ٕمقه قمغم ايؾم م ،صمؿ ضم٤مء مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ وسم٤م ٕمقه قمغم ايؾم م واًمٜمٍمة سم٤مًمًٞمػ واعم٤مل ،صمؿ
ه٤مضمل إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل ^ وأصح٤مسمف اعمًٚمٛمقن ُمـ ىمل ش وهمػمهؿ ُمـ اًمٕملب ،وم٤مؾمي٘مٌٚمٝمؿ إظمقاهنؿ
إٟمّم٤مر ووميحقا هلؿ سمٞمقهتؿ وواؾمقهؿ ذم طمٞم٤مهتؿ ،صمؿ أىم٤مم هبؿ ^ دوًم٦م يم٤من هق راٞمًٝم٤م ^.
وىمهلل يم٤من زقمٞمؿ اخلزرج قمٌهلل ا سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ٜمٔمؿ ظملز شم٤مضمف ًمٞمٙمقن ُمٚمٙم ً٤م قمغم أهؾ اعمهلل ٜم٦م،
ومٚمام ىمهللم اًمٜمٌل ^ واًميػ طمقًمف اعمًٚمٛمقن ُمـ إوس واخلزرج ووٕمػ اسمـ ؾمٚمقل وو٤مع أُمٚمف -
اُميأل صهللره طم٘مهلل ًا قمغم اًمٜمٌل ^ وإظمقاٟمف ُمـ اعمٝم٤مضمل ـ وإٟمّم٤مر ،ورومض ايؾم م هق وُمـ سم٘مل
ُمٕمف ُمـ أشمٌ٤مقمف وطم٤مؿمٞميف ،صمؿ عم٤م ٟمٍم ا  اعمًٚمٛملم ذم همزوة سمهللر ازدادت يملاهيٝمؿ ووٕمٗم٧م ىمقهتؿ،
وم٘ملروا اًمهللظمقل ذم ايؾم م فم٤مهل ًا ،وىمهلل ٓىمك اعمًٚمٛمقن ُمـ ه١مٓء أٟمقاع إذى اًميل ذيمل اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ ٟمامذج ُمٜمٝم٤م ،وأيمريل اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ َُم ْـ ِذيملهؿ وذيمل أظمٌ٤مرهؿ ،وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا أىمٚمٞم٦م أُم٤مم
اعمًٚمٛملم ،وًمق يم٤مٟمقا أيمريل ٦م عم٤م روقا هبذه اعمٝم٤مٟم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مق واًميًؽم( ).
ثوفثوً :تعريػ افصحويب وادـوؾؼ:
افصحويب :هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل ^ ُم١مُمٜم ً٤م سمف فم٤مهل ًا وسم٤مـمٜم ً٤م وُم٤مت قمغم ذًمؽ.
وادـوؾؼ :هق ُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل ^ ُم١مُمٜم ً٤م سمف فم٤مهل ًا ،يم٤مومل ًا سمف سم٤مـمٜم ً٤م ،وُم٤مت قمغم ذًمؽ.
وم٤مًمّمح٤ميب ذم آصٓم حٓ :مٚمؼ قمغم ُمـ هُمـ سم٤مًمٜمٌل ^ فم٤مهل ًا وسم٤مـمٜم ً٤م.

( ) راضمع يمي٥م اًمًػم ،وُمٜمٝم٤م :ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( .)919/
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واعمٜم٤مومؼ ذم آصٓم حٓ :مٚمؼ قمغم ُمـ هُمـ سم٤مًمٜمٌل ^ فم٤مهل ًا ٓ سم٤مـمٜم ً٤م.
إذ ًا ٓ :جيقز أن ٘م٤مل :إن اًمّمح٤مسم٦م ومٞمٝمؿ ٟمٗم٤مق ،وإٟمام ٘م٤مل :إن سمٞمٜمٝمؿ ُمٜم٤موم٘ملم.
وه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن ىمهلل أسم٤من ا  صٗم٤مهتؿ ،وأظمؼم قمـ أطمقاهلؿ طميك قملومقا واؾميٌ٤من ـمل ٘مٝمؿ.
وأمو أؿقال ظؾامء افطوئػي ؾـؼػ معفو وؿػوت:
 - 1ؿقل كعؿي ار اجلزائضري( :ومد٢من أهمٚمد٥م اًمّمدح٤مسم٦م يمد٤مٟمقا قمدغم اًمٜمٗمد٤مق )...جم٤مزومد٦م ُمذُمقُمد٦م إذ
أـمٚمؼ قمغم اًمّمح٤مسم٦م ًمٗمظ( :اًمٜمٗم٤مق) ُمع آظمي ف سملم اًمّمح٤ميب واعمٜم٤مومؼ يمام شم٘مهللم ،وهذا ُمـ صمامر شمٚمدؽ
اًملوا ٤مت.
وم٤مًمّمددح٤ميب ُمّمددٓمٚمح ذقمددل ٓ ٜمٓمٌددؼ إٓ قمددغم ُمددـ ًم٘مددل اًمٜمٌددل ^ ُم١مُمٜمدد ً٤م سمددف ،وم٤مؾمدديخهللاُمف
ًمٚمٛمّمٓمٚمح إذن ذم همػم ُمٙم٤مٟمف.
وإذا يم٤من أهمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمٜمٗم٤مق ومألضمؾ ُمـ يم٤من ٟمٗم٤مىمٝمؿ؟!
إن اًمٜمٗم٤مق إٟمام هق ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء أُم٤مم إىمق ٤مء ،وُمـ إىمٚمٞم٦م أُم٤مم إيمريل ٦م؛ ٕن اًمٜمٗم٤مق ذًم٦م وُمٝم٤مٟم٦م،
وُم٤م يم٤مٟم٧م إيمريل ٦م ًميٜم٤مومؼ إىمٚمٞم٦م ويمٚمٝمؿ ُمـ محٚم٦م اًمً ح وأصح٤مب اًم٘مي٤مل واًمٗملوؾمٞم٦م.
صمؿ يمٞمػ قملف أن هم٤مًمٌٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن؟!
وذم أي يمي٤مب شم٤مرخيل ذيملت أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم؟!
إن هذا اًم٘مقل صمٛملة شمٚمؽ اًملوا ٤متّ ُ ،مهللَّ ُق هطم٤مد اًملواة ذم أٓف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ شملسمقا قمغم
هلل رؾمقل ا ^ وضم٤مههللوا ذم ؾمٌٞمؾ ا طميك ارشمٗمٕم٧م را ٦م اًمهلل ـ وذًم٧م را ٦م اًمنمك واعمنميملم.
و ُٟم َذيمِّل هٜم٤م ُملة أظملى سملوا ٤مت اًمٓمٕمـ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اًميل سمٚمٖم٧م أيمريل ُمـ أًمػ روا ٦م ،وُم٤م
ورد ذم اًمّمح٤مسم٦م ىمهلل ٓ ّمؾ إمم ذًمؽ اًمٕمهللد ،وم٢مذا يمذسم٧م أًمػ روا ٦م وم أُم٤من ًمٖمػمه٤م سمٕمهلل ذًمؽ!
 -2ثؿ يؼقل كعؿي ار اجلزائري بعد ذفؽً( :مق أراد اي امن اًمقاىمٕمل ًمٙم٤من أىمؾ ىمٚمٞمؾ).
وٟمحـ ٟمٕمج٥م ُمـ إصهللار هذه إطمٙم٤مم هبذه اعمج٤مزوم٦م اًميل شميج٤مهؾ دٓاؾ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
ودٓاؾ اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م وؿمٝم٤مدة اًمقاىمع وؿمٝم٤مدة اًمٕم٘مؾ اقميامد ًا قمغم روا ٤مت ىمهلل صمٌ٧م ًمٜم٤م ُمـ ظم ل
روا ٤مت اًمٓمٕمـ ذم اًم٘ملهن أهن٤م ٓ شمّمٚمح ًم قميامد قمٚمٞمٝم٤م ذم د ـ وٓ شم٤مر ل ًمق صٗم٧م اًمٜمٗمقس وصح٧م
إومٝم٤مم.
ويمٞمػ ل لد اًمٜمٌل ^ اي امن اًمقاىمٕمل؟!
ومٚمامذا سمٕم٨م إذ ًا؟!
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هؾ سمٕم٨م ًمٞم٘مٌؾ اًمٜمٗم٤مق؟!
وهؾ أرؾمٚمف ا ً مٞمِمٞمهلل دوًم٦م اًمٜمٗم٤مق؟!
إن هذه اًمهللوًم٦م اًميل ىم٤مُم٧م ذم قمٝمهلله ^ وسمٕمهلل ووم٤مشمف هق اًمذي ؿمٞمَّهلل أريم٤مهن٤م وأؾمس سمٜمٞم٤مهن٤م ،ومٝمؾ
أظملج أوملاد ًا ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر ،ومجع ؿمي٤مهتؿ سمٕمهلل آومؽماق ،ورومع ُمٙم٤مٟميٝمؿ سمٕمهلل اًمذل ًمٞم٘مٞمؿ هبؿ
دوًم٦م اًمٜمٗم٤مق؟!
إٟمف ًمق ل ُ ٌٕم٨م ^ عم٤م يم٤من هلؿ ذيمل ذم اًمي٤مر ل ،وم٘مهلل يم٤مٟمقا أُم٦م ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م سملم إُمؿ ول ٙمـ أطمهلل
ُمـ إُمؿ ٕمٌ٠م هبؿ.
ومٚمؿ ٙمقٟمقا أصح٤مب قم٘مٞمهللة ؾمٚمٞمٛم٦م وٓ أصح٤مب طمْم٤مرة قمٔمٞمٛم٦م سمؾ يم٤مٟمقا ىمٌ٤ماؾ ُميٜم٤مطملة
ُميٜم٤مزقم٦م.
وًم٘مهلل صقر ضمٕمٗمل

ذم احلٌِم٦م أسمٚمغ شمّمق ل ،صمؿ اظميٍم اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م رؾم٤مًميٝمؿ سمٕمهلل

ايؾم م أُم٤مم زدضملد  -يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.
ًم٘مهلل ضم٤مء اًمٜمٌل ^ وم٠مظملج ُمٜمٝمؿ ضمٞم ً رسم٤مه ورقم٤مه وىمقاه ،وأىم٤مم هبؿ دوًم٦م ازدادت سمٕمهلل ووم٤مشمف ىمق ًة
سمجٝمقدهؿ واضميامقمٝمؿ وـم٤مقميٝمؿ عمـ رومٕمف اًمٜمٌل ^ وزيم٤مه طميك داٟم٧م هلؿ أيمؼم اًمهللول ذم قمٍمهؿ،
وظمْمٕم٧م هلؿ إُمؿ وهؿ لومٕمقن را ٦م ايؾم م وجي٤مههللون يدظم٤مل اًمٜم٤مس حت٧م هذه اًملا ٦م ،ويمؾ
ذًمؽ سمًٌ٥م سمٕمري٦م اًمٜمٌل ^ ،ومٝمؾ هذا هق ُم٘مّمهلل اًملؾم٤مًم٦م؟!
واجلقابٟ :مٕمؿ هذا هق ُم٘مّمهلل اًملؾم٤مًم٦م ،وٟمحـ ُٟمِمٝمهلل ا سمذًمؽ؛ ٕهنؿ ُم١مُمٜمقن جم٤مههللون رسم٤مهؿ
اًمٜمٌل ^ ًمػمومٕمقا را ٦م ايؾم م وىمهلل ومٕمٚمقا ،وًمق ل ٙمـ ذًمؽ يمذًمؽ ًمٙم٤من أول ُمـ ُ ٓمٕمـ ومٞمف هق
رؾمقل ا ^ ،وطم٤مؿم٤مه ^ ،سمؾ ىمهلل أطمًـ وأشم٘مـ وحت٘م٘م٧م سمف ُم٘م٤مصهلل اًملؾم٤مًم٦م اًميل هل إظملاج
اًمٜم٤مس ُمـ اًمنمك إمم اًميقطمٞمهلل وُمـ اجلٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ وُمـ اًميٗملق إمم آحت٤مد.
ومٝمؾ يٝمؿ ه١مٓء سمٕمهلل ذًمؽ سم٤مًمٜمٗم٤مق؟!
 -3وأمو ؿقل افتسسي( :واؾميًٚمؿ اًمٙمريػم رهمٌ٦م ذم ضم٤مه اًملؾمقل اعمخي٤مر)؛ ومٝمذا ىمقل ُمـ ٓ
ٕم٘مؾ؛ إذ إن اًمٜمٌل ^ ل ٙمـ ًمف ضم٤مه سمٕمهلل أن أقمٚمـ سمٕمرييف ،سمؾ شمٕملض ٕؿمهلل أٟمقاع إذى ،وم٘مهلل ؾمخلوا
واؾميٝمزءوا سمف واهتٛمقه سم٤مًمٙمذب واجلٜمقن ،وووٕمقا اًمً قمغم فمٝمله اًمنم ػ وهق ؾم٤مضمهلل ،وم٠مي ٍ
ضم٤مه
يم٤من ؾمٌٌ ً٤م ذم شملك ه١مٓء ًمهلل ٜمٝمؿ وُمٙم٤مٟميٝمؿ ذم ىمقُمٝمؿ واًملؾمقل ^ يٕملض هلذا إذى؟!
وٓ ٟمٚمقم أُمري٤مل ه١مٓء؛ ٕن اًمٓم٤ماٗم٦م ًمٞمس هل٤م يمي٤مب ذم ؾمػمة اًمٜمٌل ^ ،وإٟمام هؿ قمٞم٤مل قمغم
ُم١مًمٗم٤مت اًمًٜم٦م ،وهلذا ىمؾ ُمـ ٘ملؤه٤م ،إُمل اًمذي ضمٕمؾ ُمٕملوميٝمؿ سمٌهللا ٦م ايؾم م وُم٤م راوم٘مف ُمـ هٓم
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واسمي ء ُمٕمهللوُم٦م ،وهلذا ىم٤مل هذا اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل هذا اًم٘مقل اًمذي ٙمِمػ قمـ هذا اخلٚمؾ.
 -1وأُم٤م ىمقل اعمجٚمز ومٝمق اُميهللاد ًمٙم م إظمقاٟمف؛ إذ طمٙمدؿ قمدغم إيمريل د٦م سمد٠مهنؿ ُمٜمد٤موم٘مقن ومًد٤مق
و٤مًمقن!
واًمٕم٘مؾ لد ُمريؾ هذا اًمٙم م اعمج٤مزف؛ إذ ُم٤م اًمذي جيٕمؾ إيمريل ٦م شمٜم٤مومؼ إىمٚمٞم٦م؟!
ويمٞمػ لوقن سم٤مًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م وهؿ أيمريل ٦م؟!
ٓ ٟمهللري ُم٤م هق اًميٕمٚمٞمؾ عمريؾ هذا اًمٙم م اعملومقض قم٘م ً.
 -5وأمو ؿقل ادجؾز « :إن إظمٌ٤مر اًمهللاًم٦م قمغم يمٗمل أيب سمٙمل وقمٛمل وأضاهبام وصمقاب ًمٕمٜمٝمؿ
واًمؼماءة ُمٜمٝمؿ وُم٤م يْمٛمـ سمهللقمٝمؿ أيمريل ُمـ أن ذيمل ذم هذا اعمجٚمهلل أو ذم جمٚمهللات ؿميكش .ومٜم٘مقل ذم
اجلقاب قمٚمٞمف :أهيام أيمريل :روا ٤مت اًمٓمٕمـ ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ أو روا ٤مت اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م؟!
وُم٤م اًمٗملق سملم اًمٙمريلشملم؟
وهؾ اًمٙمريلة دًمٞمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م قمٜمهلليمؿ؟!
وم٢م ن يم٤مٟم٧م اًمٙمريلة دًمٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمٜمٌٖمل أن شمٕمي٘مهللوا أن اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ همػم حمٗمقظ ،واقمي٘م٤مد قمهللم
طمٗمٔمف ـمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم ،واًمٓمٕمـ ذم رب اًمٕم٤معملم يمٗمل وردة ،واعمجٚمز -يمام شم٘مهللم -ىمهلل اًميزم
سمذًمؽ.
وم٤مًمذي ّمهللق سميحل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ اقميامد ًا قمدغم يمريدلة اًملوا د٤مت ٓ ًديٖملب ُمٜمدف أن ّمدهللق
روا ٤مت اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م اقميامد ًا قمغم يمريلة اًملوا ٤مت!
ادجؾز إمم هذه اًمهللقمقى؛ طمٞم٨م زقمؿ أن روا ٤مت اًمٚمٕمـ واًميٙمٗمػم شمٌٚمغ
افؽرـل
 -6وؿد شبؼ
ُ
َ
جمٚمهللات .وٟمحـ ٟمٕمج٥م يمٞمػ يٗم٤مظمل ه١مٓء سم٤مًمٚمٕمـ واًميٙمٗمػم؟!
وم٢من اًمٚمٕمـ واًمً٥م ًمٞمً٤م ُمـ ُم٘م٤مصهلل هذا اًمهلل ـ وٓ ُمـ هداسمف؛ إذ اعمخ٤مًمػ ٌلم و ًمف وظمٓم١مه،
وهذا ومٞمف يمٗم٤م ٦م ذم سمٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م ،ومٙمٞمػ شمٌٚمغ روا ٤مت اًمٚمٕمـ واًميٙمٗمػم جمٚمهللات؟!
واًمٕمج٥م أن ُمّمٜمٗم٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م شمٕمؽمف سم٠من أول ُمـ أفمٝمل اًمٓمٕمـ ذم ظمٞم٤مر إُم٦م هق اًمٞمٝمقدي
«قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠مش اًمذي شمٔم٤مهل سم٤ميؾم م ذم زُمـ قمريامن سمـ قمٗم٤من

.

ؿول افـقبختل( :إن قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م يم٤من هيقد ً٤م وم٠مؾمٚمؿ ،ووامم قمٚمٞم ً٤م ويم٤من ٘مقل وهق قمغم هيقد يف
ذم قؿمع سمـ ٟمقن ويص ُمقؾمك هبذه اعم٘م٤مًم٦م ،وم٘م٤مل ذم إؾم ُمف سمٕمهلل ووم٤مة رؾمقل ا ^ ذم قمكم سمٛمريؾ
ذًمؽ ،وهق أول ُمـ ؿمٝمهلل سم٤مًم٘مقل سمٗملض إُم٤مُم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأفمٝمل اًمؼماءة ُمـ أقمهللااف..
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وأيمٗملهؿ ،ومٛمـ هٜم٤م ىم٤مل ُمـ ظم٤مًمػ اًمِمٞمٕم٦م :إن أصؾ اًملومض ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٞمٝمقد ٦م)( ).
 -7وأمو ؿقل ادؿؼوين :إن أ ٤مت شمٜمص قمغم وضمقد اًمٗمً٤مق واعمٜم٤موم٘ملم ذم اًمّمح٤مسم٦م؛ ومٝمق ٟمٗمس
ُمٜمٝم٩م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م.
إن أ ٤مت اًمٙمل ٛم٦م ل شمذيمل أن ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمٜم٤موم٘ملم ،وًمٙمٜمٝم٤م شمذيمل وضمقد اعمٜم٤موم٘ملم ذم اعمجيٛمع
اعمًٚمؿ ٓ ،أن ذم اعم١مُمٜملم سم٤م ورؾمقًمف ُمٜم٤موم٘ملم ،وؿمي٤من سملم إُمل ـ ،وًمٙمـ إسار اًمٓم٤ماٗم٦م قمغم هذا
اعمٜمٝم٩م هللل قمغم ايسار قمغم قمهللم اًميّمحٞمح .وىمهلل شم٘مهللم ُم٤م لد قمغم ُمريؾ هذه ايدقم٤مءات.
ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمله ٟمامذج ُمـ أىمقال اعمي٘مهللُملم.
وأُم٤م اعمي٠مظملون ومٚمٝمؿ أؾمٚمقب هظمل وشمٕمٚمٞم ت أظملى سمٕمْمٝم٤م ٜم٘مض سمٕمْم ً٤م ،وم٘مهلل أصٌح٧م ُمّم٤مدر
اًمٓم٤ماٗم٦م ُمٙمِمقوم٦م ،وىمهلل ايميِمػ سمٕمْمٝمؿ وضمقد اخلٚمؾ ذم شمٚمؽ اعملاضمع ومح٤مول اخللوج ُمـ ذًمؽ
اعم٠مزق ،وًمٙمـ إمم همػم احل٘مٞم٘م٦م.
 -8وأمو حسـ افشرازي ؾؼد تضؿـ ـالمف ظدة يؾ:
اجلؿؾي إوػ :ىمقًمف( :إٟمف ل ٙمـ ُمـ ص٤مًمح اًمٜمٌل ^ ُمٜمذ ومجل ايؾم م أن ٘مٌؾ اعمخٚمّملم وم٘مط
و لومض اعمٜم٤موم٘ملم).
قمجٌ ً٤م هلذا آدقم٤مء اًمذي ٓ ٕميٛمهلل قمغم دًمٞمؾ ٟم٘مكم وٓ قم٘مكم ،سمؾ هق ص٤مدر قمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت
اًميل شمّمػ أصح٤مب اًمٜمٌل ^ سم٤مًمٜمٗم٤مق ،وهل روا ٤مت ُمٗمؽماة ،ومٚمؿ جيهلل شمٕمٚمٞم ً إٓ أن زقمؿ أن ؾمٌ٥م
وضمقد اعمٜم٤موم٘ملم طمقل اًمٜمٌل ^ يم٤من ُم٘مّمقد ًا؛ إذ لومض اًمٕم٘مؾ وضمقد ذًمؽ اًمٙمؿ اًمٙمٌػم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم
طمً٥م زقمٛمٝمؿ -وُمـ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م طمقل اًمٜمٌل ^ ُمع ُمٜم٤مىمْميف ًمهللقمقشمف ،إٓ أن ٙمقن هٜم٤مكأؾمٌ٤مب.
وعم٤م ل جيهلل دٓاؾ شمٗمن شمٚمؽ اًمٔم٤مهلة جل٠م إمم دقمقى أن ذًمؽ ُم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٌل ^.
وًمق يم٤من ذا قم٘مؾ ُميحلر ًمٙم٤من اجلقاب ًمٞمس اًميٕمٚمٞمؾ ًمٚمٌ٤مـمؾ ،وإٟمام اًملد ًمف.
اجلؿؾي افثوكقي :ىمقًمف( :وإٟمام يم٤من قمٚمٞمف أن ٙمهللس مجٞمع ظم٤مُم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞمًٞم٩م هب٤م ايؾم م قمـ
اًم٘مقى اعمقوٕمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م اًميل شمٔم٤مهلت وهلله).
قمجٌ ً٤م هلذه اًمهللقمقى اًمٌ٤مـمٚم٦م؛ إذ يمٞمػ ٜمٍم ايؾم م سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م؟!
هؾ ٘مقل هذا قم٤مىمؾ؟!
( ) وملق اًمِمٞمٕم٦م (ص.)11:
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وُم٤م اًمٗملق سملم ه١مٓء إن يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم واًم٘مقى اًمٕم٤معمٞم٦م اًميل لاد آٟميّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م؟!
ومٝم١مٓء يمٗم٤مر ؽمسمّمقن سمف اًمهللواال ُمـ داظمؾ اًمّمػ ،وأوًمئؽ يمٗم٤مر ؽمسمّمقن اًمهللواال ُمـ
ظم٤مرضمف! ومام اًمٗملق سمٞمٜمٝمام؟!
صمؿ يمٞمػ ٘ملهبؿ و لومٕمٝمؿ وهؿ – يمام شمزقمؿ اًملوا ٤مت -أقمهللاؤه إىملسمقن ،ومٞميًٌ٥م ذم متٙمٞمٜمٝمؿ
ُمـ ىمٞم٤مدة إُم٦م ًمٞمح٤مرب هبؿ أقمهللاءه إسمٕمهلل ـ؟!
وُمـ أ ـ قملف ؾمامطم٦م اًمِمٞمل أٟمف قمٛمؾ ذًمؽ ًمذًمؽ؟!
اجلؿؾي افثوفثي :ىمقًمف( :وإٓ ًمٌ٘مل هق وقمكم وؾمٚمامن وأسمق ذر واًمٕمهللد اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمٗمقة.)...
ومٞم٤م ؾمٌح٤من ا ! هؾ ٘ملأ ؾمامطميف اًم٘ملهن؟!
٘مقل :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ [اًميقسم٦م.]99:
إن ا ٠ مُمل ٟمٌٞمف ^ أن جي٤مههلل اعمٜم٤موم٘ملم ،وؾمامطميف ٘مقل( :إٟمف ل ٙمـ ُمـ ص٤مًمح اًمٜمٌل
ُمٜمذ ومجل ايؾم م أن ٘مٌؾ اعمخٚمّملم وم٘مط و لومض اعمٜم٤موم٘ملم ،وإٟمام يم٤من قمٚمٞمف أن ٙمهللس مجٞمع ظم٤مُم٤مت
اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞمًٞم٩م هب٤م ايؾم م قمـ اًم٘مقى اعمقوٕمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م اًميل شمٔم٤مهلت وهلله ،ومٙم٤من هييػ« :ىمقًمقا:
ٓ إًمف إٓ ا شمٗمٚمحقاش.)....
إن اًم٘مْمٞم٦م ٤ -م ؾمامطم٦م اعمٗميل -قم٘مٞمهللة ،وًمٞمً٧م ؾمٞم٤مؾم٦م ٙمهللس هب٤م ُمـ ٓ ١مُمـ ًمٞمٜميٍم قمغم ُمـ ٓ
١مُمـ.
وم٤مًمٜمٌل ^ سمٕم٨م ًمٞم٘مٞمؿ د ٜم ً٤م ٓ ًمٞم٘مٞمؿ ُمٚمٙم ً٤م ،واًمهلل ـ ٓ ٘مقم سم٤مًمٙمٗم٤مر!
وًمٙمـ ُم٤م زاًم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل ٌٓمٚمٝم٤م اًم٘ملهن شم طمؼ ه١مٓء اعمً٤ميملم.
وإذا يم٤من هذا احلِمهلل ُمـ إصح٤مب اًمذ ـ سمٚمغ قمهللدهؿ أٓف ٓ ٜمجق ُمٜمٝمؿ إٓ قمكم وؾمٚمامن
وأسمق ذر واًمٕمهللد اًم٘مٚمٞمؾ؛ ومٚمامذا خيْمع يمؾ هذا اًمٕمهللد اعمٜم٤مومؼ هل١مٓء اًم٘مٚمٞمٚملم؟! هؾ هٜم٤مك شمٕمٚمٞمؾ ٘مٌٚمف
اًمٕم٘مؾ؟!
اجلؿؾي افرابعي :دقمقى أن اعمٜم٤موم٘ملم شمٙم٤مصملوا طميك اؾميٓم٤مع رءوس اًمٜمٗم٤مق أن يًٚمٚمقا إمم ُملايمز
اًم٘مٞم٤مدة.
ومٙمٞمػ شمًٚمٚمقا؟! وذم قمٝمهلل ُمـ؟!
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هؾ شمًٚمٚمقا ذم قمٝمهلل اًمٜمٌل ^ أم ذم همػم قمٝمهلله؟!
وم٢من يم٤من ذم قمٝمهلله ومٝمؾ قمٚمؿ أو ل ٕمٚمؿ؟!
وم٢من قمٚمؿ ومٙمٞمػ ريض؟! وإن ل ٕمٚمؿ ومذًمؽ اهت٤مم ًمف ^ سم٠مٟمف همٗمؾ قمـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم طميك
وصٚمقا إمم ُملايمز اًم٘مٞم٤مدة!
وأي شمٜم٘مٞمص أقمٔمؿ ُمـ اهت٤مُمف ^ سم٠مٟمف همٗمؾ قمـ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم طميك وصٚمقا إمم ُملايمز اًم٘مٞم٤مدة؟!
وإن ىم٤مًمقا :شمًٚمٚمقا سمٕمهلله ،ومٛميك شمًٚمٚمقا؟!
وم٤مًمي٤مر ل ِمٝمهلل أهنؿ ضم٤مءوا قم ٟمٞم٦م ،وأُم٤مم يمؾ اًمّمح٤مسم٦م وصٚمقا إمم ُملايمز اًم٘مٞم٤مدة سمٌٞمٕم٦م مجٞمع
اًمّمح٤مسم٦م.
واًميًٚمؾ هق اًمقصقل إمم اعم٘مّمقد سمخٗمٞم٦م.
إذ ًا :هذه اًمٕمٌ٤مرة ومٞمٝم٤م اقميهللاء وجم٤مزوم٦م لومْمٝم٤م اًمٕم٘مؾ و ٙمذهب٤م اًمقاىمع.
اجلؿؾي اخلومسي :ىمقًمف( :ومخٌٓمقا ذم ايؾم م ظمٌٓم ً٤م ذر ٕم ً٤م يم٤مد أن ٗم٤مرق واىمٕمف ًمقٓ أن شمهللاريمف
سمٓمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

).

ومام هق اخلٌط اًمذي ظمٌٓمقه؟!
ًم٘مهلل شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م أهنؿ طمٗمٔمقا اًمهلل ـ وضم٤مههللوا ذم ؾمٌٞمؾ ا  ،ويم٤من اًمهلل ـ ذم قمٍم اخلٚمٗم٤مء قمز ز ًا
ُمٜمٞمٕم ً٤م ،وم٘مهلل محٚمقه إمم يمريػم ُمـ سمٚمهللان اًمٕم٤مل ومهللظمؾ اًمٜم٤مس ذم د ـ ا أومقاضم ً٤م  -وؾمي٠ميت ؿمٝم٤مدة ؿمٞمٕمل
ُمٕم٤مس شمٙمذب هذه اًمهللقم٤موى  -وم٠مي رء ظمٌٓمقه ذم د ـ ا ؟!
ه ّ أظمؼمٟم٤م سمٌمء ُمـ ذًمؽ اخلٌط؟!
صمؿ شم٠ميت اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ذم ىمقًمفً ( :مقٓ أن شمهللاريمف سمٓمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
ومام هق اًمٌمء اًمذي شمهللاريمف أُمػم اعم١مُمٜملم

).

مم٤م قمٛمٚمف إظمقاٟمف اخلٚمٗم٤مء اًمري صم٦م؟!

وُم٤م هق اًمٌمء اًمذي شمليمقه ُمـ اًمهلل ـ وم٠مطمٞم٤مه أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

؟!

أًمٞمس هذا يم ُم ً٤م ٓ ُمٕمٜمك ًمف؟!
إن اًمي٤مر ل ِمٝمهلل أن قمٚمٞم ً٤م
ه١مٓء أن ُ ذيمل قمكم

ل ٖمػم ؿمٞمئ٤مً مم٤م يم٤من ىمٌٚمف ول ٜمٙمل ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م ،وًمٙمـ اعمٝمؿ قمٜمهلل

وأن ُ ٜمً٥م إًمٞمف يمؾ ُم٤م زقمٛمقن سمحؼ أو سمٌ٤مـمؾ.

ًم٘مهلل يم٤مٟم٧م اًمّم ة هل اًمّم ة ،واًمزيم٤مة هل اًمزيم٤مة ،واًمّمٞم٤مم هق اًمّمٞم٤مم ،واحل٩م هق احل٩م ،وم٠مي
رء ُمـ اًمهلل ـ شمليمقه ،وأي رء ُمٜمف زادوه وم٠محل٘مف قمكم

أو أًمٖم٤مه؟!
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أًمٞمس هذا اًمٙم م دًمٞم ً قمغم أن ه١مٓء إٟمام ل هللون اًميٜم٘مٞمص سم٠مي قمٌ٤مرة وًمق ل قضمهلل هل٤م طم٘مٞم٘م٦م؟!
وًمـ ٟمجهلل أووح ُمـ رد يم ُمف هذا ذم ظمٚمٗم٤مء إُم٦م اًمري صم٦م إٓ قمٌ٤مرة ؿمٞمٕمل هظمل هق أطمهلل
ُملاضمٕمٝمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مض ،وهق حمٛمهلل طمًلم ومْمؾ ا ..
يؼقل حمؿد حسغ ؾضؾ ار( :احقح أن اإلشالم دم أيضوم اخلؾقػتضغ ـضون مفقؿـضوً ،وافػتقحضوت
متصؾي ،وايقوة متدؾؼي بؿعوين اخلر.)...
هذه هل احل٘مٞم٘م٦م ٜمٓمؼ هب٤م أطمهلل يمؼمااٝمؿ ،وهل شمٙمذب دقمقى أن اعمٜم٤موم٘ملم شمًٚمٚمقا إمم ُملايمز
اًم٘مٞم٤مدة وظمٌٓمقا ايؾم م ظمٌٓم ً٤م ذر ٕم ً٤م يم٤مد أن ٗم٤مرق واىمٕمف.
ومٗمْمؾ ا

ٕمٚمؿ أن ىمقل همػم هذه احل٘مٞم٘م٦م ل ٕمهلل ُم٘مٌقًٓ ذم زُمـ آٟمٗمي٤مح وآٟمٙمِم٤مف ،وإن يم٤من

هق ل ًٚمؿ يمذًمؽ ُمـ أه اًملوا ٤متً ،مٙمـ يمؾ يم م ٘م٤مل سمٕمهلل آقمؽماف سم٤محل٘مٞم٘م٦م ٓ ٚم٘مك شمّمهلل ٘م ً٤م؛
إذ احل٘م٤ماؼ ٓ ٛمٙمـ شمٕمٚمٞمٚمٝم٤م شمٕمٚمٞم ً ٌٓمٚمٝم٤م.
وم٘مهلل قمٚمؾ قمهللم وضمقد آٟمحلاف سم٠من رىم٤مسم٦م إُم٦م متٜمع اخللوج قمغم ايؾم م ،وهل وإن يم٤مٟم٧م
دقم٤موى ُمٌٓمٜم٦م وهلل اخلٚمٗم٤مء ًمٙمٜمٝم٤م ؿمٝم٤مدة سم٠من إُم٦م ُمًٚمٛم٦م ٓ ًيٓمٞمع أطمهلل اخللوج قمغم ايؾم م ُمع
وضمقده٤م.
وهبذا ٜمي٘مض يم م اًمِمػمازي ،وًمٞميٝمؿ قاصٚمقن اًمٌح٨م وآقمؽماف سم٤محل٘م٤ماؼ طميك شمزول اًمٗملىم٦م
قمـ إُم٦م؟
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املطمب الجاٌ٘
إٌكاز املعاصسَٖ ٔجٕد المعَ يف كتب الطاٟفٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

ًم٘مهلل طم٤مول سمٕمض اعمٕم٤مس ـ إٟمٙم٤مر وضمقد ًمٕمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م؛ُمٜمٝمؿ:
) قمٌهلل اجلٌ٤مر ذارة ،طمٞم٨م ٘مقل ( :إين أحتهللى أن ٕمريل أطمهلل قمغم روا ٦م صحٞمح٦م قمـ أاٛميٜم٤م ذم

يميٌٜم٤م اعمٕميٛمهللة أو اعمٕميؼمة ُ َدم ِّقز ًمٕمـ اًمّمح٤مسم٦م أو شمٜم٤مل ُمٜمٝمؿ سمٌمء ،أو أن ٕمريل قمغم وم٘مٞمف واطمهلل ُمـ
وم٘مٝم٤ماٜم٤م ذم أي يمي٤مب وم٘مٝمل ووميقاال ُمٜمينم سمٞمٜمٜم٤م ُمـ يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ٕمريل ومٞمف ُمريؾ هذا اًمٙم م)( ).
وىم٤مل« :وىمٚم٧م :أحتهللى أن ٠مشمٞمٜمل أطمهلل سمٙم م ًمقاطمهلل ُمـ قمٚماماٜم٤م ووم٘مٝم٤ماٜم٤م ِميؿ سمف أطمهلل ًا ُمـ
صح٤مسم٦م رؾمقل ا ش( ).
 )1حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ،طمٞم٨م ٘مقل ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًملقمهلل قمٜمهلل ه ٦م ( )91 -99حت٧م قمٜمقان
(اًمِمٞمٕم٦م ايُم٤مُمٞم٦م واًمّمح٤مسم٦م) « :دأب سمٕمض اعم٠مضمقر ـ واجل٤مهٚملم قمغم إصم٤مرة اًمٗميـ واًمٜمٕملات سملم
اعمًٚمٛملم ًميِميٞم٧م وطمهللهتؿ وشمٗمل ؼ يمٚمٛميٝمؿ ،دأسمقا قمغم ذًمؽ قمـ ـمل ؼ اًمهللس وآومؽماء قمغم اًمِمٞمٕم٦م
ايُم٤مُمٞم٦م ،وذًمؽ سم٠من ٟمًٌقا إًمٞمٝمؿ اًمٜمٞمؾ ُمـ ُم٘م٤مم اًمّمح٤مسم٦م ،وشم٠مًمٞمف قمكم ،واًم٘مقل سميحل ػ اًم٘ملهن اًمذي
هييز ًمف اًمٕملش ...وُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمي٤من...

ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰﭱ  ،ىم٤مل اًمٓمؼمد « :ل هلل ا ؾمٌح٤مٟمف أصح٤مب اًمٜمٌل ^ اًمذ ـ هُمٜمقا سمف ،وصهللىمقه وأقمٓمقا
اًم٘ملهن ،ووملطمقا سم٢مٟمزاًمفش( ) ...وًمق يم٤مٟمقا ٜم٤مًمقن ُمـ ُم٘م٤مم اًمّمح٤مسم٦م ٓدمف ؿمٞمخٝمؿ اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػم
هذه أ ٦م إمم همػم هذا اًمقضمفش( ).
 )9ظبد ايسغ ذف افديـ ادقشقي حقٌ يؼقل وهق يرد ظذ افعومل افسـل افشقخ جور ار
افسـستوين افذي ؿول« :إن ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م أسمقاسم ً٤م ذم ه ٤مت وؾمقر ٟمزًم٧م ذم إاٛم٦م واًمِمٞمٕم٦م ،وذم ه ٤مت
وؾمقر ٟمزًم٧م ذم يمٗمل أيب سمٙمل وقمٛمل ،ويمٗمل ُمـ اشمٌٕمٝمام ،وأ ٤مت شمز هلل قمغم اعمئ٦م ،سمؾ ومٞمٝم٤م ؾمقر ُمًي٘مٚم٦م..

( ) اعمقاضمٝم٤مت سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م (ص.) 91:
( )1اعمقاضمٝم٤مت سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م (ص.) 91:
( )9جمٛمع اًمٌٞم٤من (.)19/9
( )1شمٗمًػم اًمٙم٤مؿمػ عمٖمٜمٞم٦م (.)1 1/1
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ذيمل ذًمؽ أيمؼم إُم٤مم ًمٚمِمٞمٕم٦م ذم أىمهللاس يميٌٝم٤م ذم أصقل اًمٙم٤مذمش( ).
وم٘م٤مل قمٌهلل احلًلم( :وأُم٤م ٟمزول رء ُمـ اًم٘ملهن ذم يمٗمل وم ن ووم ن ،وم٢مٟمف مم٤م ٟمؼمأ إمم ا ُمٜمف،
واًمٌ ء ومٞمف إٟمام ضم٤مء ُمـ سمٕمض هم ة اعمٗمقو٦م ورسمام يم٤من ذم يميٌٝمؿ وملهه هذا اًملضمؾ وملُمك اًمؼميء سمحجل
اعمزء ؿم٠من اجلٝم٤مل سمح٘م٤ماؼ إطمقال)

( )

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜاملٕقف املٍكس لٕجٕد زٔاٖات يف كتب الػٗع ٛاالثين عػسٖ ٛتطعَ
يف الضخاب:ٛ

ذم فمؾ آٟمٗمي٤مح اعمٕملذم وآٟمٙمِم٤مف اًمٓم٤ماٗمل حي٤مول سمٕمض اعمٕم٤مس ـ إظمٗم٤مء روا ٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م

ًمٞمهللقمق إمم اًمي٘م٤مرب ،وًمق يم٤من ه١مٓء ضم٤مد ـ ذم دقمقاهؿ شمٚمؽ ًمٙم٤من إومم قم ج اخلٚمؾ قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م ٓ
إٟمٙم٤مره.
إذ ايٟمٙم٤مر ٓ خيٗمل روا ٤مت شمٚمؽ اعمّم٤مدر وٓ خيٗمل ُم١مًمٗم٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م ،وإٟمام ز هلل ذم ؿمؽ سم٘مٞم٦م
إُم٦م ذم قمهللم صهللق ه١مٓء ذم اًمهللقمقة إمم اًمي٘م٤مرب ودم٤موز اعم٤ميض.
ومٝمذا أٟمٛمقذج ُمـ سمٕمض اعمٕم٤مس ـ ٜمٙمل وضمقد أي روا ٦م صحٞمح٦م ذم ُمّم٤مدرهؿ قمـ أطمهلل ُمـ
أاٛميٝمؿ شمٚمٕمـ اًمّمح٤مسم٦م ،أو أي ىمقل ٕطمهلل ُمـ وم٘مٝم٤ماٝمؿ ذم ًمٕمـ أطمهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
وٟمحـ ٓ ٟمهللري أهذه اًملوا ٤مت اعمذيمقرة واًملوا ٤مت اعمؽمويم٦م اًميل زقمؿ اًمٙمليمل واعمجٚمز أهن٤م
شمٌٚمغ جمٚمهللات هؾ هل روا ٤مت ؿمٞمٕمٞم٦م أم ٓ؟!
صمؿ هذه إىمقال اًميل أوردٟم٤م سمٕمْم ٝم٤م ًمٚمٙمليمل واعمجٚمز واًميل يٕمٌهللون ومٞمٝم٤م سمٚمٕمـ اًمّمح٤مسم٦م هؾ
هل ًمٗم٘مٝم٤مء ؿمٞمٕم٦م ُمٕميؼم ـ أم قمٚمامء ُملومقولم؟!
صمؿ هؾ هذه يمي٥م ؿمٞمٕم٦م اصمٜمل قمنم ٦م أم يمي٥م ًمٚمٛمٗمقو٦م يمام زقمؿ قمٌهلل احلًلم؟؟!!
وأُم٤م ىمقل ذارة ( :إين أحتهللى أن ٕمريل أطمهلل قمغم روا ٦م صحٞمح٦م) ومٝمذا ُمـ سم٤مب اعمٖم٤مًمٓم٦م إذ هؾ
ٛمٙمـ أن خيؼمٟم٤م أ ـ اًملوا ٤مت اًمّمحٞمح٦م اًميل ٕميٛمهلل قمٚمٞمٝم٤م؟؟!!
هذا هق إؾمٚمقب اًمذي امرؾمف سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م.
إذا اؾميهللل ٓ ٌح٨م قمـ اًملوا ٤مت اًمّمحٞمح٦م وإذا رد قمغم اعمخ٤مًمػ شمٔم٤مهل سم٠مٟمف ٓ ٘مٌؾ همػم

( )(اًمقؿمٞمٕم٦م ،19( :واٟمٔمل :ص)99
()1أضمقسم٦م ُمً٤ماؾ ضم٤مر ا  :ص)99
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اًمّمحٞمح وًمٞميف ٌح٨م قمـ اًمّمحٞمح ًمف وقمٚمٞمف!!
وًمق ومٕمؾ عم٤م يم٤من يمؾ هذه آظمي وم٤مت.
إن هذا إؾمٚمقب اًمذي امرؾمف سمٕمض اعمٕم٤مس ـ سمهللقمقى اًملهمٌ٦م ذم إزاًم٦م احلقاضمز سملم اًمٓم٤ماٗم٦م
وسم٘مٞم٦م إُم٦م ًمٞمس هق إؾمٚمقب اًمّمحٞمح؛ وم٢من يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م أصٌح٧م ُمٙمِمقوم٦م سمٕمهلل سم٘م٤ماٝم٤م ذم اًمٙميامن
ُمئ٤مت اًمًٜملم ،وُمّمٜمٗم٤مت قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م أصٌح٧م ُمٕمٚمٜم٦م سمٕمهلل ظمٗم٤ماٝم٤م ُمئ٤مت اًمًٜملم ،ول ٕمهلل هٜم٤مك جم٤مل
ًممٟمٙم٤مر ،وإٟمام اعمج٤مل اعمٗميقح هق شمّمحٞمح اعمً٤مر ،ورومض شمٚمؽ اعملاضمع ،وختٓمئ٦م اعمٖم٤مًملم ُمـ اًمٓم٤ماٗم٦م
ٍ
واوح٦م طميك لشمٗمع اًمِمؽ اًمذي طمؼ اًمٓم٤ماٗم٦م سمًٌ٥م هذه اًملوا ٤مت وشمٚمؽ
وإقم ن اعمقىمػ سمّمقرة
اعمّمٜمٗم٤مت.
وم٢من شمٚمؽ اًملوا ٤مت وشمٚمؽ اعمّمٜمٗم٤مت حتٛمؾ وزر هذه اًمٕم٘م٤ماهلل اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميل وملىم٧م إُم٦م وىمًٛميٝم٤م
إمم قم٘مٞمهللشملم ،سمؾ إمم د ٜملم.
وىمهلل اٟمٙمِمٗم٧م احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمريػم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وأقمٚمٜمقا ُمقاىمٗمٝمؿ وُمٜمٝمؿ اعملضمع اًمِمٞمٕمل أسمق
اًمٗمْمؾ اًمؼمىمٕمل وم٘مهلل أقمٚمـ إٟمٙم٤مره هلذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم أاٛم٦م هل اًمٌٞم٧م اًميل وملىم٧م إُم٦م وىم٤مد
زُم٤مُمٝم٤م يمي٤مب اًمٙم٤مذم ،وم٠مًمػ اًمؼمىمٕمل يمي٤مسم ً٤م يمِمػ ومٞمف أن يمي٤مب اًمٙم٤مذم اًمذي شم٘مهللؾمف اًمِمٞمٕم٦م هق اًمّمٜمؿ
اًمذي وملق إُم٦م ،أؾمامه (ـرس افصـؿ) ،وىم٤مم سمٜم٘مهلل س ح ًملوا ٤مت هذا اًمٙمي٤مب قمغم وقء دراؾم٦م
أؾم٤مٟمٞمهلله ودٓاؾ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،واٟميٝمك إمم أن هذا اًمٙمي٤مب همػم ُم٠مُمقن ذم سمٞم٤من طم٘م٤ماؼ اًمهلل ـ ،وهبذا
إؾمٚمقب ٛمٙمـ أن حتٛمك إُم٦م ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل أرادت ومّمؾ إُم٦م قمـ د ٜمٝم٤م وٟمٌٞمٝم٤م
وأصح٤مب ٟمٌٞمٝم٤م ^.
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قطع انصهح تانعرب
ادطؾى إول :تقظد افعرب بوفذبح.
ادطؾى افثوين :اهتوم افعرب بوخلبٌ وافؽػر.
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن ـرسى صقعل مـ أهؾ اجلـي.
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املطمب األٔه
تٕعـــد العــــسب بالربــــح
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤ملُ« :م٤م سم٘مل سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٕملب إٓ اًمذسمحش .
( )

 )1وٟمًددٌقا إمم أيب قمٌددهلل ا أٟمددف ىمدد٤مل« :إذا ظمددلج اًم٘مدد٤ماؿ ل ٙمددـ سمٞمٜمددف وسمددلم اًمٕمددلب وىمددل ش إٓ
اًمًٞمػش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :اشمؼ اًمٕملب وم٢من هلدؿ ظمدؼم ؾمدقء ،أُمد٤م إٟمدف ل خيدلج ُمدع اًم٘مد٤ماؿ
ُمٜمٝمؿ واطمهللش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل٘ « :مقم اًم٘م٤ماؿ سم٠مُمل ضمهلل دهلل ،قمدغم اًمٕمدلب ؿمدهلل هللً ،مدٞمس ؿمد٠مٟمف إٓ
اًمًٞمػ ،وٓ ًييٞم٥م أطمهلل ًاش( ).
 )9وٟمًدد٥م اعمجٚمزدد إمم أطمددهلل إاٛمدد٦م أٟمددف ىمدد٤مل :إن اًم٘مدد٤ماؿ « ٌٝمددلج ؾمددٌٕملم ىمٌٞمٚمدد٦م ُمددـ ىمٌ٤ماددؾ
اًمٕملبش

( )(

).

 )9وأُم٤م ؿمٞمٕم٦م اًمٕملب وم٢مهنؿ همػم ُمقصمقىملم ،وهلذا شم٘ملر روا ٤مهتؿ سم٠مهنؿ« :ؾمٞمٛمحّمقن وم

ٌ٘مك

ُمٜمٝمؿ إٓ اًمٜمزر اًمٞمًػمش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم رومٞمهلل ُمقمم اسمـ هٌػمة أٟمف ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب قمٌهلل ا « :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ٤م سمـ رؾمقل ا !

( ) اًمٖمٞمٌ٦م (ص ،) 99سمح٤مر إٟمقار ( ،)913/91إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م(.)191/1
( )1اًمٖمٞمٌدد٦م (ص ،)113:سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)999/91ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م ( ،)931/ 9شمدد٤مر ل ُمدد٤م سمٕمددهلل اًمٔمٝمددقر
(ص.) 9:
( )9اًمٖمٞمٌ٦م (ص ،)199:سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)999/91مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (ٟ ،) 19/9مٗمس اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن
( .) 9
( )1اًمٖمٞمٌ٦م (ص ،)111 ،191:سمح٤مر إٟمقار ( ،)991 ،913/91شمٗمًػم أيب محزة اًمريامزم (ص ،)19:إًمدزام اًمٜم٤مصد٥م ذم
إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م (.)119/1
( )9هبلج اًمهللُم٤مء :أههللره٤م.
( )9اًمٖمٞمٌ٦م (ص ،)199:سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)999/91ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)111/ 1إًمدزام اًمٜم٤مصد٥م ذم إصمٌد٤مت
احلج٦م اًمٖم٤ما٥م (ُ ،)111/1مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ( .)199/
( )9اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمٕمامين (ص ،) 99:سمح٤مر إٟمقار (.) 1/91
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أ ًػم اًم٘م٤ماؿ سمًػمة قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم أهؾ اًمًقاد (مجٝمقر اعمًٚمٛملم).
وم٘م٤مل٤ ٓ :م رومٞمهلل! إن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؾم٤مر ذم أهؾ اًمًقاد سمام ذم اجلٗمل إؾمقد وأن اًم٘م٤ماؿ ًػم
ذم اًمٕملب سمام ذم اجلٗمل إمحل.
وم٠مُمل أصٌٕمف قمغم طمٚم٘مف ،وم٘م٤مل هٙمذا ٕمٜمل:
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،وُم٤م اجلٗمل إمحل؟ ىم٤ملَ :
اًمذسمح؟ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل

أٟمف ىم٤ملً « :مق ٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ّمٜمع اًم٘م٤ماؿ إذا ظملجٕ ،طم٥م

أيمريلهؿ أٓ لوه مم٤م ٘ميؾ ُمـ اًمٜم٤مس ،أُم٤م إٟمف ٓ ٌهللأ إٓ سم٘مل ش ،وم

٠مظمذ ُمٜمٝم٤م إٓ اًمًٞمػ ،وٓ ٕمٓمٞمٝم٤م

إٓ اًمًٞمػ ،طميك ٘مقل يمريػم ُمـ اًمٜم٤مس :هذا ًمٞمس ُمـ هل حمٛمهلل ،وًمق يم٤من ُمـ هل حمٛمهلل ًملطمؿش( ).
 )3وروى اعمٗمٞمهلل واًمٓمؼمد قمـ ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :إذا ىم٤مم اًم٘م٤ماؿ ُمـ هل حمٛمهلل ،أىم٤مم مخًاما٦م ُمـ
ىمل ش ،وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ،صمؿ أىم٤مم مخًاما٦م وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ،صمؿ مخًاما٦م أظملى ،طميك ٗمٕمؾ ذًمؽ ؾم٧م
ُملات .ىمٚم٧م :و ٌٚمغ قمهللد ه١مٓء هذا؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿُ ،مٜمٝمؿ وُمـ ُمقاًمٞمٝمؿش( ).
 ) 1وُمريؾ ذًمؽ ُم٤م رووه قمـ ضمٕمٗمل أ ْم ً٤م أٟمف ىم٤مل« :إذا ظملج اًم٘م٤ماؿ ،ل ٙمـ سمٞمٜمف وسملم ىمل ش إٓ
اًمًٞمػُ ،م٤م ٠مظمذ ُمٜمٝم٤م إٓ اًمًٞمػ ،وُم٤م ًيٕمجٚمقن سمخلوج اًم٘م٤ماؿ؟ ...وُم٤م هق إٓ اًمًٞمػ ،واعمقت
حت٧م فمؾ اًمًٞمقفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜتٕعد العسب بالربح:

 -1اعمٓمٚمع قمغم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕم ٞم٦م لى أهن٤م ىمهلل ظمّم٧م اًمٕملب سمٙمريػم ُمـ اًميٜم٘مٞمص وايه٤مٟم٦م ُمع

أٟمف ٓ حيًـ قم٘م ً وٓ ذقم ً٤م أن شمٜمي٘مص أُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م أو ىمٌٞمٚم٦م سم٠مهه٤م؛ إذ ٓ ختٚمق أُم٦م ُمـ أظمٞم٤مر يمام أهن٤م

( ) سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،) 91:سمح٤مر إٟمقار( ،)9 1 ،9 9/91شم٤مر ل ُم٤م سمٕمهلل اًمٔمٝمقر (ص.)99 -991:
( )1اًمٖمٞمٌدد٦م (ص ،)191 :شمدد٤مر ل اًمٙمقومدد٦م (ص ،) 1:إًمددزام اًمٜم٤مصدد٥م ذم إصمٌدد٤مت احلجدد٦م اًمٖم٤مادد٥م (ُ ،)119/1مٙمٞمدد٤مل
اعمٙم٤مرم(  ،) 91/سمح٤مر إٟمقار (.)991/91
( )9روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،)199:ايرؿم٤مد (ص ،)919/1:سمح٤مر إٟمقار ( ،)991/91إٟمقار اًمٌٝمٞمد٦م (ص،)911:
إقمد م اًمددقرى سمدد٠مقم م اهلددهللى ( ،)111/1يمِمددػ اًمٖمٛمدد٦م (ُ ،)191/9مٙمٞمدد٤مل اعمٙمدد٤مرم (  ،)11/اًمٖمٞمٌدد٦م ًمٚمددٜمٕمامين
(ص.)199:
( )1اًمٖمٞمٌد٦م ًمٚمدٜمٕمامين (ص ،)193:سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)999 ،991/91ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م(ُ ،)931/ 9مًدديهللرك
ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر( ،)11 /3اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٓمقد (ص ،)191:اخللاا٩م واجللااح(.) 9/9
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ٓ ختٚمق ُمـ أذار.
وهلذا وم جيقز ُمري ً أن ٟميٝمؿ« :اًمٗملسش سمٙمد٤مُمٚمٝمؿ أهندؿ أقمدهللاء ا ورؾمدقًمف؛ إذ ومدٞمٝمؿ اًمّمد٤محلقن
وإظمٞم٤مر يمام أن ومٞمٝمؿ اعمجلُملم وإذار.
-1اًمذي اظمي٤مر اًمٕملب ًميٙمقن اًملؾم٤مًم٦م اخل٤مًمهللة إمم اًمٌنم ٦م قمـ ـمل ٘مٝمؿ هق ا .
إذ ل ٕمهلل هٜم٤مك ٟمٌل ضمهلل هلل وٓ رؾمقل ضمهلل هلل سمٕمهلل رؾمقل ا ^ وذًمؽ ٕمٜمل :أن ا  ٓ سمهلل أن
خيي٤مر ُمـ ١مدي رؾم٤مًميف سمٕمهلل ُمقت اًملؾمقل ^ إذ ٓ سمهلل ُمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م واحلج٦م ٓ شم٘م٤مم سم٤مظميٞم٤مر ىمقم
ؾمٞمئلم.
 -9اًمي٤مر ل ِمٝمهلل أن هذه إُم٦م اًمٕملسمٞم٦م ىمهلل شمي٤مسمٕم٧م ذم إؾم ُمٝم٤م سمٕمهلل مم٤مٟمٕم٦م ؿمهلل هللة ُمـ يمريػم ُمٜمٝمؿ،
وحت٘مؼ قمغم أ هللي أوااؾ ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ٟمٍمة اًمٜمٌل ^ ومح٤م يف ،صمؿ ل ٚمٌ٨م اعمامٟمٕمقن أن حل٘مقا
سم٤ميؾم م وشمٙمقن اعمجيٛمع اعمًٚمؿ إول ُمـ هذه اخل٤مُم٤مت اعمخي٤مرة ُمـ رب اًمٕم٤معملم.
صمؿ سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^ طمهللث شملاضمع ُمـ أهؾ اًم٘ملى اًمٌٕمٞمهللة قمـ اعمهلل ٜم٦م واًمٌقادي قمـ ايؾم م،
وم٘م٤مم ه١مٓء اعم١مُمٜمقن سم٢مقم٤مدة يمؾ ُمـ ظملج قمـ وطمهللة إُم٦م إمم اًمّمػ اعمًٚمؿ صمؿ اٟمٓمٚم٘مقا سمٕمهلل ذًمؽ إمم
اًمٌٚمهللان ظم٤مرج اجلز لة ومٗميحقه٤م وأدظمٚمقا أهٚمٝم٤م ذم ايؾم م.
وىمهلل يم٤من قمهللد اًمٕملب وقمهللهتؿ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٗم٤مرس واًملوم ٓ شمً٤موي ؿمٞمئ ً٤مً ،مٙمـ اي امن اًمذي رؾمدل
ذم ىمٚمقهبؿ حلًـ ُمٕمهللهنؿ وـمٞم٥م أصٚمٝمؿ يم٤من وراء ٟمج٤مطم٤مهتؿ ذم ذًمؽ اجلٝم٤مد اعمٌد٤مرك ممد٤م ٙمِمدػ قمدـ
طمٙمٛمددد٦م ا  ذم اظميٞمددد٤مرهؿ هلدددذا اًمدددهلل ـ ،ىمددد٤مل ا ؾمدددٌح٤مٟمف :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
[اًم٘مّمص.]91:
 -1إن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ًا ^ رضمؾ ُمٌ٤مرك..
ُمٌ٤مرك ذم ٟمًٌف :وٟمًٌف ُمـ اًمٕملب.
ُمٌ٤مرك ذم ضمقاره :وضمػماٟمف هؿ اًمٕملب.
ُمٌ٤مرك ذم أزواضمف :وأزواضمف ُمـ اًمٕملب.
ُمٌ٤مرك ذم شملسمٞميف وشمزيمٞميف :واًمٕملب هؿ اًمذ ـ رسم٤مهؿ وزيم٤مهؿ.
ُمٌ٤مرك ذم اظميٞم٤مره :واعمحٞمٓمقن سمف هق اًمذي اظمي٤مرهؿ.
ومٙمٞمػ إذ ًا ٕمي٘مهلل ذم ىمٌح ٟمًٌف وضمقاره وشمزيمٞميف واظميٞم٤مره؛ إذ ؾم٥م اًمٕملب ووصٗمٝمؿ سم٤مٕوص٤مف
اًمهللٟمٞمئ٦م اهت٤مم ًمف ^ ذم ذًمؽ ،ومٜمًٌف اًمنم ػ ٚمي٘مل ُمٕمف يمؾ ىمٌ٤ماؾ ىمل ش اًميل هل أيمؼم ىمٌٞمٚم٦م ذم ُمٙم٤من
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سمٕمرييف ^ ،ومٙمٞمػ شمٙمقن هذه اًمِمجلة اًميل هق وملع ُمٜمٝم٤م ؿمجلة طم٘مػمة دٟمٞمئ٦م؟!
إن اهت٤مُمٝم٤م سمذًمؽ هق شمٜم٘مص ًمف ^ ،أ َُّم٤م أن ٙمقن ومٞمٝم٤م أوملاد قمغم همػم اهلهللى و ًيح٘مقن اًمققمٞمهلل
ومٝمذا أُمل ـمٌٞمٕمل ذم اًمٌنم أن ٓ شمّمٗمق ىمٌٞمٚم٦م صٗم٤م ًء ُمٓمٚم٘م ً٤مً ،مٙمـ اعملاد سم٤مٕيمريل ٦م اًميل يم٤مٟم٧م اًمهللقم٤مُم٦م
إومم هلذا اًمهلل ـ ٟمٍمة ومح٤م ٦م وضمٝم٤مد ًا.
 -9اًمٕملب ُمٜمٝمؿ أصٝم٤مر اًمٜمٌل ^ وهسم٤مؤه وأُمٝم٤مشمف وسمٜم٤مشمف وأسمٜم٤مء سمٜم٤مشمف ،وٓ ؿمؽ أن هذا ًمف ؾمٌ٥م
يمٌػم ذم رومٕميٝمؿ وشمنم ٗمٝمؿ؛ إذ ُم٤م يم٤من ا ً مٞمخي٤مر ًملؾمقل ا ^ إٓ ُمـ هؿ أهؾ هلذا اًمنمف.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﮺ ﮻ [اًمزظملف.]11:
 -9قمٜمهللُم٤م ٜمً٥م إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ٘مقلُ( :م٤م سم٘مل سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٕملب إٓ اًمذسمح).
أًمٞمس هق قملسمٞم ً٤م وذر يف قملسم ً٤م وهسم٤مؤه قملسم ً٤م؟!
ومٙمٞمػ ٛمٙمـ أن ٘مقل ذًمؽ؟!
صمؿ هؾ يمؾ اًمٕملب ًيح٘مقن اًمذسمح؟!
عم٤مذا اظمي٤مرهؿ ا  إذ ًا هلذا اًمهلل ـ؟!
صمؿ ُم٤م طم٤مل همػمهؿ ذم اًملوا ٤مت؟!
ِل َ ل شمذيمل هذه اًملوا ٤مت اًمٗملس واًملوم وإىمٌ٤مط؟!
إذا يم٤من ه١مٓء أومْمؾ ُمـ اًمٕملب ِل َ ل ٌٕم٨م ا  اًملؾمقل ُمٜمٝمؿ و نمومٝمؿ سمحٛمؾ هذه اًملؾم٤مًم٦م
ُمٜمذ سمهللاٝم٤م؟!
-9إن اهتدد٤مم اًمٕمددلب ىم٤مـمٌدد٦م هبددذا آهتدد٤مم دًٓمدد٦م قمددغم أن اًمٕمددلب ٓ ٛمٙمددـ ظمددهللاقمٝمؿ سم٤مًملوا دد٤مت
اًمٌ٤مـمٚم٦م؛ ٕهنؿ ٘ملأون اًم٘ملهن اًمٙمدل ؿ سمٚمٖمديٝمؿ وٓ ًديٓمٞمع أطمدهلل أن خيدهللقمٝمؿ سملوا د٤مت شمْمد٤مد اًم٘مدلهن
اًمٙمل ؿ ،وأُم٤م همػم اًمٕملب ومخهللاقمٝمؿ ُمٞمًقر ،وهلذا وم سمهلل ُمـ إجيد٤مد احلد٤مضمز سمدلم اًمٜمد٤مس وسمدلم اًمٕمدلب
طميك ٗمًهللوا قمٚمٞمٝمؿ ظمٓمٓمٝمؿ.
-1عم٤مذا ٓ ًييٞم٥م اعمٝمهللي أطمهلل ًا واًميقسم٦م سم٤مهب٤م ُمٗميقح ،أًمٞمس ذًمؽ ُمْم٤مدة خلؼم ا  سم٘مٌقل شمقسم٦م
اًمي٤ما٥م ويمذًمؽ أطم٤مد ٨م رؾمقل ا ^.
--3شمزقمؿ اًملوا ٦م أن اعمٝمهللي خي٤مًمػ ؾمٜم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
وشمؼم ل ذًمؽ سم٤مجلٗمل إؾمقد واجلٗمل إمحل؟!

.
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هؾ هذان اجلٗملان وطمل ُمـ اًمًامء أم ُم٤مذا؟!
قمجٌ ً٤م هلذ ـ اجلٗمل ـ؟!
 - 1أُم٤م روا ٦م يمريلة اًم٘ميؾ ُمـ اًم٘م٤ماؿ ذم ىمل ش طميك ٙملهف اًمٜم٤مس سمًٌ٥م ذًمؽ ،ومٝمذه دًٓم٦م قمغم
أن واوع هذه اًملوا ٦م ممٚمقء طم٘مهلل ًا وسمٖمْم ً٤م هلذه إُم٦م اًميل شمنموم٧م هبذا اًمهلل ـ ووميح٧م اًمٕم٤مل!!
ٍ
حمٛمهلل ^
إن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ًا ^ رطمٞمؿ وهذه ؾمٜميف ،ودقمقى أن اعمٝمهللي اعمٜمئمل ؾمٞمخ٤مًمػ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م
دقمقى قمجٞمٌ٦م؛ إذ يمٞمػ ٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ًمف ذم إىم٤مُم٦م اًمهلل ـ صمؿ ٙمقن هق أول ُمـ خي٤مًمٗمف؟!
واحل٘مٞم٘م٦م أن دقمقى اعمٝمهللي ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م ُمٙمذوسم٦م أرادوا هب٤م إسم٘م٤مء اًمِمٞمٕم٦م أُم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ أُم٦م
ٓؾميٛملار اًمٍماع.
وإٓ ومٙمٞمػ هيلب و ؽمك إُم٦م سمٖمػم إُم٤مم؟!
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املطمب الجاٌ٘
اتّاً العسب باخلبح ٔالكفس
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل« :أهؾ اًمِم٤مم ذ ُمـ أهؾ اًملوم ،وأهؾ اعمهلل ٜم٦م ذ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م،

وأهؾ ُمٙم٦م ٙمٗملون سم٤م شمٕم٤ممم ضمٝملةش( ).
 )1وذم ًمٗمظ هظمل ٟمًٌقه إمم أيب قمٌهلل ا  -يمذًمؽ  -أٟمف ىم٤مل« :إن أهؾ ُمٙم٦م ًمٞمٙمٗملون سمد٤م ضمٝمدلة،
وإن أهؾ اعمهلل ٜم٦م أظمٌ٨م ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ،أظمٌ٨م ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕملم وٕمٗم ً٤مش( ).
 )9ىم٤مل إطم٘م٤مىمل ( :إن اًمّمهللُم٤مت اًميل واضمٝمٝم٤م يمدؾ ُمدـ ؿمدٕمٌل إ دلان واًمدلوم اًمٙمٌدػم ـ ٟميٞمجد٦م
حلٛم ت اعمًٚمٛملم ،وا عمٕم٤مُمٚم٦م اًميل شمٚم٘مقه٤م ُمـ إقمدلاب اًمٌدهللااٞملم اًمدذ ـ ٓ قمٚمدؿ هلدؿ سمدلوح ايؾمد م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م أورصم٧م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٟمزقم٦م صهللود قمـ اًمٕملب وذ ٕم٦م اًمٕملب.
ومٓمٌٞمٕم٦م ؾمٙم٤من اًمٌ٤مد ٦م إوسم٤مش اخلِمٜم٦م وذًمؽ اخللاب واًمدهللُم٤مر اًمٚمدذ ـ أحل٘مقمهد٤م سم٤معمدهللن اجلٛمٞمٚمد٦م
وإرايض اًمٕم٤مُملة ذم اًمنمق واًمٖملب.
وهم٤مرات قم ٌ٤مد اًمِمٝمقات اًمٕمٓم٤مؿمك إمم قمٗم٦م وٟم٤مُمقس اًمهللوًميلم اعمٚمٙمٞم٦م وايُمؼماـمقر ٦م ..إًمل)( ).
 )1وىم٤مل قمٌهلل احلًلم ذم اعملاضمٕم٤مت( :وم٢من ىمل ِم ً٤م وؾم٤مال اًمٕملب يم٤مٟمقا ىمهلل شمِمقىمقا إمم شمهللاول
اخل وم٦م ذم ىمٌ٤ماٚمٝمؿ ،واذأسم٧م إمم ذًمؽ أـمامقمٝمؿ ،وم٠مُمْمقا ٟمٞم٤مهتؿ قمغم ٟمٙم٨م اًمٕمٝمهلل ،ووضمٝمقا قمزااٛمٝمؿ
إمم ٟم٘مض اًمٕم٘مهلل ،وميّم٤موم٘مقا قمغم شمٜم٤مد اًمٜمص ،وشمٌ٤م ٕمقا قمغم أن ٓ ذيمل سم٤معملة ،وأمجٕمقا قمغم سف
اخل وم٦م ُمـ أول أ ٤مُمٝم٤م قمـ وًمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ُمـ ٟمٌٞمٝم٤م ،ومجٕمٚمقه٤م سم٤مٟٓميخ٤مب وآظميٞم٤مرً ،مٞمٙمقن
ًمٙمؾ طمل ُمـ أطمٞم٤ماٝمؿ أُمؾ ذم اًمقصقل إًمٞمٝم٤م وًمق سمٕمهلل طملم ،وًمق شمٕمٌهللوا سم٤مًمٜمص وم٘مهللُمقا قمٚمٞم ً٤م سمٕمهلل
رؾمقل ا  ،عم٤م ظملضم٧م اخل وم٦م ُمـ قمؽمشمف اًمٓم٤مهلة)( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜاتّاً العسب باخلبح ٔالكفس:
( ) احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( ،) 13/ 1( ،)999/ 1( ،) 19/9اًمٙم٤مذم (.)113/1
( )1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( ،) 13/ 1( ،)999/ 1اًمٙم٤مذم (.)1 1/1
( )9رؾم٤مًم٦م اي امن (ص.)919:
( )1اعملاضمٕم٤مت (ص.)913:
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أوًٓ :افروايوت:
ٓ زافً افروايوت تطؾؼ إحؽوم جزاؾوً.
أهؾ اًمِم٤مم سمٙم٤مُمٚمٝمؿ.
وأهؾ اعمهلل ٜم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمؿ.
وأهؾ ُمٙم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمؿ.
أذار و ٙمٗملون!!
إهن٤م إطم٘م٤مد شميًؽم وراء هذه إًمٗم٤مظ قمغم أُم٦م ايؾم م؟!
إن أهؾ اعمهلل ٜم٦م هؿ أٟمّم٤مر رؾمقل ا ^ اًمذ ـ وحقا سم٠مُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ ًمٜمٍمة هذا اًمهلل ـ
ومح٤م يف واؾمي٘مٌٚمقا إظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمل ـ وواؾمقهؿ سم٤مُٕمقال ويم٤من هلؿ دور ٟمٍمة هذا اًمهلل ـ وم سمهلل ُمـ
ختّمٞمّمٝمؿ سم٤مًمِميؿ واًمٜم٘مٞمّم٦م!!
وأهؾ ُمٙم٦م ىمقم اًمٜمٌل ^ وأٟمّم٤مره وأصٝم٤مره وأظمي٤مٟمف وظمٚمٗم٤مؤه أذار ..إذ ًا أ ـ اخلػم؟!
إذا يم٤مٟم٧م هذه اعمهللن اًميل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمهلل ـ هبذه اًمّمقرة اًمًٞمئ٦م ومٛمـ ُمـ اًمٌنم إذ ًا ٙمقن هق
اًمٌهلل ؾ؟!
ثوكقوً :أؿقال افطوئػي:
وهٜم٤م شمٔمٝمل صقرة احل٘مهلل قمغم اعمج٤مههلل ـ ذم ؾمٌٞمؾ ا  واوح٦م ذم ىمقل إطم٘م٤مىمل طمٞم٨م ّمػ
اًمٗم٤محتلم ًمٗم٤مرس واًملوم ورومع را ٦م ايؾم م سمهللًٓ قمـ اعمجقؾمٞم٦م اًميل يم٤مٟم٧م ذم وم٤مرس واًمٜمٍماٟمٞم٦م
اعمحلوم٦م اًميل يم٤مٟم٧م ذم اًمِم٤مم سم٠مهنؿ سمهللااٞمقن أوسم٤مش ..إًمل.
قمجٌ ً٤م هلذه اًمّمٗم٤مت ُٕم٦م اجلٝم٤مد.
وهـو كؼػ مع هذه افؽؾامت افتل تؼطر حؼد ًا وبغضوً فؾػوحتغ:
ىمقًمف( :إن اًمّمهللُم٤مت اًميل واضمٝمٝم٤م يمؾ ُمـ ؿمٕمٌل إ لان واًملوم اًمٙمٌػم ـ ٟميٞمج٦م حلٛم ت
اعمًٚمٛملم).
هذه اًمٕمٌ٤مرة شمٕمؼم قمـ اًمقد واًمٕمٓمػ قمغم هذ ـ اًمِمٕمٌلم اًمٚمدذ ـ يم٤مٟمد٤م قمدغم اعمجقؾمدٞم٦م واًمٜمٍمداٟمٞم٦م
اعمحلوم٦م ،وهذا دًٓم٦م قمغم ٟمٗمًٞم٦م واوع اًملوا ٦م وأٟمف يحن قمغم إظمقاٟمف.
وىمقًمف( :واعمٕم٤مُمٚم٦م اًميل شمٚم٘مقه٤م ُمـ إقملاب اًمٌهللااٞملم اًمذ ـ ٓ قمٚمؿ هلؿ سملوح ايؾم م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م).
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أقملاب سمهللااٞمقن!
شم ُمٞمذ حمٛمهلل ^ اًمذ ـ رسم٤مهؿ وزيم٤مهؿ صم صم ً٤م وقمنم ـ ؾمٜم٦م ،ومآُمٜمقا سم٤م ورؾمقًمف ^ وظملضمقا
ًمٗميح اًمٕم٤مل هبذا اًمهلل ـ .أقملاب سمهللااٞمقن! وقمٌ٤مد اًمٜم٤مر واًمّمٚمٞم٥م ُميحيون..
ٟمٕمؿ! هذه احل٘مٞم٘م٦م اًميل ل هلل واوع اًملوا ٦م أن ٘ملره٤م.
ىمقًمف( :أورصم٧م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٟمزقم٦م صهللود قمـ اًمٕملب وذ ٕم٦م اًمٕملب).
ٟمٕمؿ! إن اجلٝم٤مد اًمذي طمٓمؿ اعمجقؾمٞم٦م واًمّمٚمٞم٥م أوضمهلل صهللود ًا ذم ٟمٗمقس قمٌ٤مدمه٤م ،أُم٤م هم٤مًمٌٞم٦م
اًمٜم٤مس ُمـ وم٤مرس واًملوم وم٘مهلل دظمٚمقا ذم د ـ ا

 ويم٤من ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء واًمٕمٌ٤مد واًمّم٤محلقن

واعمج٤مههللون.
أُم٤م اًمذ ـ أورصمٝمؿ اجل ٝم٤مد اًمّمهللود صمؿ شمآُملوا قمغم هذا اًمهلل ـ سمقوع اًملوا ٤مت وشمقًمٞمهلل اًمٕم٘م٤ماهلل
اًمٌ٤مـمٚم٦م وشمِمق ف إُم٦م ومٝمؿ إىمٚمٞم٦م و احلٛمهلل.
ًمٜمل اًمٗملق سملم يم م
وًمٜمًيٛمع إمم ؿمٝم٤مدة اًمي٤مر ل هل١مٓء اعمج٤مههلل ـ وهؿ حي٤مورون ُمٚمقك اًمٗملس َ
إطم٘م٤مىمل واحل٘مٞم٘م٦م:
أورد اًمٓمؼمي جمٛمققم٦م ُمـ اعملاؾم ت واعمح٤مورات سملم اعمًٚمٛملم و زدضملد أطمهلل ُمٚمقك اًمٗملس
هٟمذاك ،وومٞمام كم ـملف ُمـ اعمح٤مورة:
«قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل :ىم٤مل اعمٚمؽ ًمؽممج٤مٟمف :ؾمٚمٝمؿ ُم٤م ضم٤مء سمٙمؿ وُم٤م دقم٤ميمؿ إمم همزوٟم٤م واًمقًمقع سمٌ دٟم٤م:
أُمـ أضمؾ أٟم٤م أمجٛمٜم٤ميمؿ وشمِم٤مهمٚمٜم٤م قمٜمٙمؿ اضمؽمأشمؿ قمٚمٞمٜم٤م؟!
وم٘م٤مل هلؿ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٘ملن :إن ؿمئيؿ أضمٌ٧م قمٜمٙمؿ وُمـ ؿم٤مء هصملشمف.
وم٘م٤مًمقا :سمؾ شمٙمٚمؿ ،وىم٤مًمقا ًمٚمٛمٚمؽ :يم م هذا اًملضمؾ يم ُمٜم٤م.
وميٙمٚمؿ اًمٜمٕمامن ،وم٘م٤مل :إن ا رمحٜم٤م وم٠مرؾمؾ إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ هللًمٜم٤م قمغم اخلػم و ٠مُملٟم٤م سمف و ٕملومٜم٤م اًمنم
و ٜمٝم٤مٟم٤م قمٜمف ،ووقمهللٟم٤م قمغم إضم٤مسميف ظمػم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ومٚمؿ هللع إمم ذًمؽ ىمٌٞمٚم٦م إٓ ص٤مروا وملىميلم :وملىم٦م
شم٘م٤مرسمف ووملىم٦م شمٌ٤مقمهلله ،وٓ هللظمؾ ُمٕمف ذم د ٜمف إٓ اخلقاص ،ومٛمٙم٨م سمذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء ا أن ٛمٙم٨م ،صمؿ
أُمل أن ٜمٌذ إمم ُمـ ظم٤مًمٗمف ُمـ اًمٕملب وسمهللأ هبؿ وومٕمؾ ،ومهللظمٚمقا ُمٕمف مجٞمٕم ً٤م قمغم وضمٝملمُ :مٙمله قمٚمٞمف
وم٤مهميٌط وـم٤ماع أشم٤مه وم٤مزداد ،ومٕملومٜم٤م مجٞمٕم ً٤م ومْمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف قمغم اًمذي يمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمهللاوة واًمْمٞمؼ ،صمؿ
أُملٟم٤م أن ٟمٌهللأ سمٛمـ ٚمٞمٜم٤م ُمـ إُمؿ ومٜمهللقمقهؿ إمم ايٟمّم٤مف.
طمًـ احلًـ وىم ٌّح اًم٘مٌٞمح يمٚمف وم٢من أسمٞميؿ وم٠مُمل ُمـ اًمنم هق
ومٜمحـ ٟمهللقمقيمؿ إمم د ٜمٜم٤م وهق د ـ ّ
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أهقن ُمـ هظمل ذ ُمٜمف اجلزاء ،وم٢من أسمٞميؿ وم٤معمٜم٤مضمزة ،ؾنن أجبتؿ إػ ديــو خؾػـو ؾقؽؿ ـتوب ار
وأؿؿـوـؿ ظؾقف أن حتؽؿقا بلحؽومف وكرجع ظـؽؿ وصلكؽؿ وبالدـؿ...
ىم٤مل :وميٙمٚمؿ زدضملد وم٘م٤مل :إين ٓ أقمٚمؿ ذم إرض أُم٦م يم٤مٟم٧م أؿم٘مك وٓ أىمؾ قمهللد ًا وٓ أؾمقأ ذات
سملم ُمٜمٙمؿ؛ ىمهلل يمٜم٤م ٟمقيمؾ سمٙمؿ ىملى اًمْمقاطمل ومٞمٙمٗمقٟمٜم٤ميمؿ ٓ ،شمٖمزويمؿ وم٤مرس وٓ شمٓمٛمٕمقن أن شم٘مقُمقا
هلؿ وم٢من يم٤من قمهللد حلؼ وم

ٖملٟمٙمؿ ُمٜم٤م وإن يم٤من اجلٝمهلل دقم٤ميمؿ وملوٜم٤م ًمٙمؿ ىمقشم ً٤م إمم ظمّمٌٙمؿ وأيملُمٜم٤م

وضمقهٙمؿ ويمًقٟم٤ميمؿ وُمٚمٙمٜم٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمٚمٙم ً٤م لومؼ سمٙمؿ وم٠مؾمٙم٧م اًم٘مقم.
وم٘م٤مل اعمٖمػمة سمـ زرارة سمـ اًمٜمٌ٤مش إؾمٞمهللي :أهيد٤م اعمٚمدؽ! إن هد١مٓء رءوس اًمٕمدلب ووضمدقهٝمؿ،
وهددؿ أذاف ًددديحٞمقن ُمدددـ إذاف وإٟمدددام ٙمدددلم إذاف إذاف و ٕمٔمدددؿ طم٘مدددقق إذاف
إذاف و ٗمخؿ إذاف إذاف ،وًمٞمس يمدؾ ُمد٤م أرؾمدٚمقا سمدف مجٕمدقه ًمدؽ وٓ يمدؾ ُمد٤م شمٙمٚمٛمد٧م سمدف
أضم٤مسمقك قمٚمٞمف ،وىمهلل أطمًٜمقا وٓ حيًـ سمٛمريٚمٝمؿ إٓ ذًمؽ ومج٤موسمٜمل ٕيمقن اًمذي أسمٚمٖمؽ و ِمدٝمهللون قمدغم
ذًمؽ إٟمؽ ىمهلل وصٗميٜم٤م صٗم٦م ل شمٙمـ هب٤م قم٤معم ً٤م ،وم٠مُم٤م ُم٤م ذيملت ُمـ ؾمقء احل٤مل ومام يم٤من أؾمقأ طم٤مًٓ ُمٜم٤م ،وأُم٤م
ضمققمٜم٤م ومٚمؿ ٙمـ ِمٌف اجلقع ،يمٜم٤م ٟم٠ميمؾ اخلٜم٤مومس واجلٕم ن واًمٕم٘مد٤مرب واحلٞمد٤مت ومٜمدلى ذًمدؽ ـمٕم٤مُمٜمد٤م،
وأُم٤م اعمٜم٤مزل وم٢مٟمام هل فمٝمل إرض وٓ ٟمٚمٌس إٓ ُم٤م همزًمٜم٤م ُمـ أوسم٤مر ايسمؾ وأؿمٕم٤مر اًمٖمٜمؿ ،د ٜمٜم٤م أن ٘ميؾ
سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م و ٖمػم سمٕمْمٜم٤م قمغم سمٕمدض ،وإن يمد٤من أطمدهللٟم٤م ًمٞمدهللومـ اسمٜميدف وهدل طمٞمد٦م يملاهٞمد٦م أن شم٠ميمدؾ ُمدـ
ـمٕم٤مُمٜم٤م ومٙم٤مٟم٧م طم٤مًمٜم٤م ىمٌؾ اًمٞمقم قمغم ُم٤م ذيملت ًمؽ ،ومٌٕم٨م ا إًمٞمٜم٤م رضم ً ُمٕملووم ً٤م ٟمٕمدلف ٟمًدٌف وٟمٕمدلف
وضمٝمف وُمقًمهلله ،وم٠مروف ظمػم أروٜم٤م ،وطمًٌف ظمػم أطمً٤مسمٜم٤م ،وسمٞميدف أقمٔمدؿ سمٞمقشمٜمد٤م ،وىمٌٞمٚميدف ظمدػم ىمٌٞمٚميٜمد٤م،
وهق سمٜمٗمًف يم٤من ظمػمٟم٤م ذم احل٤مل اًميل يم٤من ومٞمٝم٤م أصهللىمٜم٤م وأطمٚمٛمٜم٤م ،ومهللقم٤مٟم٤م إمم أُمل ومٚمؿ جيٌف أطمهلل أول ُمدـ
شملب يم٤من ًمف ويم٤من اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمهلله ،وم٘م٤مل وىمٚمٜمد٤م ،وصدهللق ويمدذسمٜم٤م ،وزاد وٟم٘مّمدٜم٤م ،ومٚمدؿ ٘مدؾ ؿمدٞمئ ً٤م إٓ
يم٤من ،وم٘مذف ا ذم ىمٚمقسمٜم٤م اًميّمهلل ؼ ًمف واشمٌ٤مقمف ومّم٤مر ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسملم رب اًمٕم٤معملم ،ومام ىمد٤مل ًمٜمد٤م ومٝمدق ىمدقل
ا وُم٤م أُملٟم٤م ومٝمق أُمل ا  ،وم٘م٤مل ًمٜم٤م :إن رسمٙمؿ ٘مدقل :إين أٟمد٤م ا وطمدهللي ٓ ذ دؽ زم يمٜمد٧م إذ ل ٙمدـ
رء ويمؾ رء ه٤مًمؽ إٓ وضمٝمل ،وأٟم٤م ظمٚم٘مد٧م يمدؾ رء وإزم ّمدػم يمدؾ رء ،وإن رمحيدل أدريمديٙمؿ
ومٌٕمري٧م إًمٞمٙمؿ هذا اًملضمؾ ٕدًمٙمؿ قمغم اًمًٌٞمؾ اًميل هب٤م أٟمجٞمٙمؿ سمٕمهلل اعمقت ُمـ قمذايب وٕطمٚمٙمدؿ داري
دار اًمً م ،ومٜمِمٝمهلل قمٚمٞمف أٟمف ضم٤مء سم٤محلؼ ُمـ قمٜمهلل احلؼ وىم٤ملُ :مـ شم٤مسمٕمٙمؿ قمغم هذا ومٚمف ُم٤م ًمٙمؿ وقمٚمٞمف ُمد٤م
قمٚمٞمٙمؿ ،وُمـ أسمك وم٤مقملوقا قمٚمٞمف اجلز د٦م صمدؿ اُمٜمٕمدقه ممد٤م متٜمٕمدقن ُمٜمدف أٟمٗمًدٙمؿ ،وُمدـ أسمدك وم٘مد٤مشمٚمقه وم٠مٟمد٤م
احلٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ ،ومٛمـ ىميؾ ُمٜمٙمؿ أدظمٚميف ضمٜميل ،وُمـ سم٘مل ُمٜمٙمؿ أقم٘مٌيف اًمٜمٍم قمدغم ُمدـ ٟمد٤موأه ،ومد٤مظمؽم إن
ؿمئ٧م اجلز ٦م قمـ هلل وأٟم٧م ص٤مهمل وإن ؿمئ٧م وم٤مًمًٞمػ أو شمًٚمؿ وميٜمجل ٟمٗمًؽ ،وم٘م٤مل :أشمًي٘مٌٚمٜمل سمٛمريدؾ
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هذا؟ وم٘م٤ملُ :م٤م اؾمي٘مٌٚم٧م إٓ ُمـ يمٚمٛمٜمل وًمق يمٚمٛمٜمل همػمك ل أؾمي٘مٌٚمؽ سمف.
وم٘م٤ملً :مقٓ أن اًملؾمؾ ٓ شم٘ميؾ ًم٘ميٚميٙمؿ ٓ رء ًمٙمؿ قمٜمهللي ،وم٘م٤مل :اايقين سمقىمل ُمـ شملاب .وم٘م٤مل:
امحٚمقه قمغم أذف ه١مٓء صمؿ ؾمقىمقه طميك خيلج ُمـ سم٤مب اعمهللااـ ،ارضمٕمقا إمم ص٤مطمٌٙمؿ وم٠مقمٚمٛمقه أين
ُملؾمؾ إًمٞمٙمؿ رؾميؿ طميك هللومٜمٙمؿ و هللومٜمف ذم ظمٜمهللق اًم٘م٤مدؾمٞم٦م و ٜمٙمؾ سمف وسمٙمؿ ُمـ سمٕمهلل صمؿ أورده
سم ديمؿ طميك أؿمٖمٚمٙمؿ ذم أٟمٗمًٙمؿ سم٠مؿمهلل مم٤م ٟم٤مًمٙمؿ ُمـ ؾم٤مسمقر.
صمؿ ىم٤ملُ :مـ أذومٙمؿ؟ ومًٙم٧م اًم٘مقم.
وم٘م٤مل قم٤مصؿ سمـ قمٛملو واومي٤مت ًمٞم٠مظمذ اًمؽماب :أٟم٤م أذومٝمؿ ،أٟم٤م ؾمٞمهلل ه١مٓء ومحٛمٚمٜمٞمف .وم٘م٤مل:
أيمذاك؟ وم٘م٤مًمقاٟ :مٕمؿ .ومحٛمٚمف قمغم قمٜم٘مف ومخلج سمف ُمـ اي قان واًمهللار طميك أشمك راطمٚميف ومحٛمٚمف قمٚمٞمٝم٤م
صمؿ اٟمجذب ذم اًمًػم ،وم٠مشمقا سمف ؾمٕمهلل ًا وؾمٌ٘مٝمؿ قم٤مصؿ ومٛمل سمٌ٤مب ىمهلل س ومٓمقاه وم٘م٤مًمقا :سمنموا إُمػم
سم٤مًمٔمٗمل ،فمٗملٟم٤م إن ؿم٤مء ا  ،صمؿ ُم٣م طميك ضمٕمؾ اًمؽماب ذم احلجل ،صمؿ رضمع ومهللظمؾ قمغم ؾمٕمهلل وم٠مظمؼمه
اخلؼم.
وم٘م٤مل :أسمنموا وم٘مهلل وا أقمٓم٤مٟم٤م ا أىم٤مًمٞمهلل ُمٚمٙمٝمؿ ،وضم٤مء أصح٤مسمف وضمٕمٚمقا زدادون ذم يمؾ قم
ىمقة و زداد قمهللوهؿ ذم يمؾ قم وهٜم ً٤م ،واؿميهلل ُم٤م صٜمع اعمًٚمٛمقن وصٜمع اعمٚمؽ ُمـ ىمٌقل اًمؽماب قمغم
ضمٚمً٤مء اعمٚمؽ ،و راح رؾميؿ ُمـ ؾم٤مسم٤مط إمم اعمٚمؽ ً٠مًمف قمام يم٤من ُمـ أُمله وأُملهؿ ،ويمٞمػ رههؿ ،وم٘م٤مل
اعمٚمؽُ :م٤م يمٜم٧م أرى أن ذم اًمٕملب ُمريؾ رضم٤مل رأ يٝمؿ دظمٚمقا قمكم وُم٤م أٟميؿ سم٠مقم٘مؾ ُمٜمٝمؿ وٓ أطمًـ
ضمقاسم ً٤م ُمٜمٝمؿ وأظمؼمه سمٙم م ُميٙمٚمٛمٝمؿ ،وىم٤ملً :م٘مهلل صهللىمٜمل اًم٘مقمً ،م٘مهلل وقمهلل اًم٘مقم أُمل ًا ًمٞمهللريمٜمف أو
ًمٞمٛمقشمـ قمٚمٞمف قمغم أين ىمهلل وضمهللت أومْمٚمٝمؿ أمح٘مٝمؿ عم٤م ذيملوا اجلز ٦م أقمٓمٞميف شملاسم ً٤م ومحٛمٚمف قمغم رأؾمف
ومخلج سمف وًمق ؿم٤مء اشم٘مك سمٖمػمه وأٟم٤م ٓ أقمٚمؿ.
ىم٤مل :أهي٤م اعمٚمؽ! إٟمف ٕقم٘مٚمٝمؿ وشمٓمػم إمم ذًمؽ وأسمٍمه٤م دون أصح٤مسمف.
وظملج رؾميؿ ُمـ قمٜمهلله يمئٞمٌ ً٤م همْمٌ٤من ،ويم٤من ُمٜمج ًام يم٤مهٜم ً٤م ومٌٕم٨م ذم أصمل اًمقومهلل ،وىم٤مل ًمري٘ميف :إن
أدريمٝمؿ اًملؾمقل شم ومٞمٜم٤م أروٜم٤م وإن أقمجزوه ؾمٚمٌٙمؿ ا أروٙمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ.
وملضمع اًملؾمقل ُمـ احلػمة سمٗمقاهتؿ وم٘م٤مل :ذه٥م اًم٘مقم سم٠مروٙمؿ همػم ذي ؿمؽ ُم٤م يم٤من ُمـ ؿم٠من اسمـ
احلج٤مُم٦م اعمٚمؽ ،ذه٥م اًم٘مقم سمٛمٗم٤مشمٞمح أروٜم٤م ،ومٙم٤من ذًمؽ مم٤م زاد ا سمف وم٤مرس همٞمٔم ً٤مش( ).
هذا اًمٙم م اي امين اًمذي ٘مٓمل إ امٟم ً٤م وطمٙمٛم٦م وٟمزاه٦م وؿمج٤مقم٦م أهق يم م أوسم٤مش ٤م ؾمٕم٤مدة
( ) شم٤مر ل اًمٓمؼمي (.)931/1
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اًمِمٞمل؟!
(إن ا رمحٜم٤م وم٠مرؾمؾ إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ هللًمٜم٤م قمغم اخلػم و ٠مُملٟم٤م سمف و ٕملومٜم٤م اًمنم و ٜمٝم٤مٟم٤م قمٜمف ،ووقمهللٟم٤م
قمغم إضم٤مسميف ظمػم اًمهللٟمٞم٤م وأظملة).
أه١مٓء اًمذ ـ ىم٤مًمقا( :ؾنن أجبتؿ إػ ديــو خؾػـو ؾقؽؿ ـتوب ار وأؿؿـوـؿ ظؾقف أن حتؽؿقا
بلحؽومف وكرجع ظـؽؿ وصلكؽؿ وبالدـؿ )...أوسم٤مش؟!
أهذه ( :هم٤مرات قمٌ٤مد اًمِمٝمقات اًمٕمٓم٤مؿمك إمم قمٗمد٦م وٟمد٤مُمقس اًمدهللوًميلم اعمٚمٙمٞمد٦م وايُمؼماـمقر د٦م..
إًمل) أم ضمٝم٤مد رسم٤مٟمٞملم يٟم٘م٤مذ قمٌ٤مد اًمٜم٤مر ًمٞمٕمٌهللوا اًمقاطمهلل اًم٘مٝم٤مر؟!
صمؿ ىمقًمف( :ذ ٕم٦م اًمٕملب) شمٙمِمػ قمـ دظم٤ماؾ اًمٜمٗمقس اًميل شميحن قمغم قمٌ٤مد اًمٜم٤مر أهنؿ ٕمي٘مهللون
أن ايؾم م هق( :ذ ٕم٦م اًمٕملب).
وٟمحـ ٓ ٟمهللري ُم٤م هل ذ ٕم٦م اًمٕملب اًميل يم٤مٟمقا ٘مهللُمقهن٤م ًميٚمؽ اًمٌٚمهللان؟!
أًمٞمً٧م هل ايؾم م؟!
اؾميٛمع إمم يم م شم ُمٞمذ اًمٜمٌقة ُملة أظملى وهؿ ّمٗمقن ٟمٕمٛم٦م ا  قمٚمٞمٝمؿ يمام أظمؼم سمذًمؽ
رؾمقل ا ^ طمٞم٨م ىم٤مًمقا( :وم٘م٤مل ًمٜم٤م :إن رسمٙمؿ ٘مقل :إين أٟم٤م ا وطمهللي ٓ ذ ؽ زم يمٜم٧م إذ ل ٙمـ
رء ويمؾ رء ه٤مًمؽ إٓ وضمٝمل ،وأٟم٤م ظمٚم٘م٧م يمؾ رء وإزم ّمػم يمؾ رء ،وإن رمحيل أدريميٙمؿ
ومٌٕمري٧م إًمٞمٙمؿ هذا اًملضمؾ ٕدًمٙمؿ قمغم اًمًٌٞمؾ اًميل هب٤م أٟمجٞمٙمؿ سمٕمهلل اعمقت ُمـ قمذايب وٕطمٚمٙمؿ داري
دار اًمً م ،ومٜمِمٝمهلل قمٚمٞمف أٟمف ضم٤مء سم٤محلؼ ُمـ قمٜمهلل احلؼ ،وىم٤ملُ :مـ شم٤مسمٕمٙمؿ قمغم هذا ومٚمف ُم٤م ًمٙمؿ وقمٚمٞمف
ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ ،وُمـ أسمك وم٤مقملوقا قمٚمٞمف اجلز ٦م صمؿ اُمٜمٕمقه مم٤م متٜمٕمقن ُمٜمف أٟمٗمًٙمؿ ،وُمـ أسمك وم٘م٤مشمٚمقه ،وم٠مٟم٤م
احلٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ ،ؾؿـ ؿتؾ مـؽؿ أدخؾتف جـتل ومـ بؼل مـؽؿ أظؼبتف افـك ظذ مـ كووأه).
هذه دقمقهتؿ ًمٙمؾ إُمؿ وم٠م ـ ذ ٕم٦م اًمٕملب اًميل دقمقا إًمٞمٝم٤م وذم أي يمي٤مب ذيملت؟!
ومٝمؾ ؾمٛمٕميؿ أن أطمهلل ًا ُمـ أوًمئؽ اًمٗم٤محتلم دقم٤م أطمهلل ًا إمم ذ ٕم٦م اًمٕملب اًميل يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؟!
أًمٞمس هذا اومؽما ًء قمغم شمٚمؽ إُم٦م اعمج٤مههللة وخم٤مًمٗم ً٤م ًمٚمقاىمع اًمذي ِمٝمهلل سمف شم٤مر ل هذه إُم٦م
اعمج٤مههللة؟!
ؿقفف( :ومٓمٌٞمٕم٦م ؾمٙم٤من اًمٌ٤مد ٦م إوسم٤مش اخلِمٜم٦م):
اًمذ ـ ظملضمقا ًمٚمجٝم٤مد هؿ شم ُمٞمذ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ اًمذ ـ رسم٤مهؿ وأقمهللهؿ وىمهلل يم٤مٟمقا أرطمؿ اًمٜم٤مس
سم٤مًمٜم٤مس وأقمهللل ُمـ طمٙم٤مُمٝمؿ اًمً٤مسم٘ملم واًمي٤مر ل ِمٝمهلل ..وم٠م ـ اخلِمقٟم٦م؟!
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صمؿ عم٤مذا هؿ( :أوسم٤مش) وهؿ ظملضمقا هبذا اًمهلل ـ يسم همف ًمٚمٜم٤مس ول خيلضمقا ًمنىم٦م أُمقاهلؿ وأظمذ
ٟمً٤ماٝمؿ؟!
وؿقفف ( :وهم٤مرات قمٌ٤مد اًمِمٝمقات اًمٕمٓم٤مؿمك إمم قمٗم٦م وٟم٤مُمقس اًمهللوًميلم اعمٚمٙمٞم٦م وايُمؼماـمقر ٦م:).
هؾ اعمج٤مههللون اًمذ ـ ظملضمقا ًمٞمٛمقشمقا ذم ؾمٌٞمؾ ا قمٌ٤مد ؿمٝمقات؟!
إن قمٌ٤مد اًمِمٝمقات هؿ أسمٕمهلل اًمٜم٤مس قمـ اجلٝم٤مد ،وقمٌ٤مد اًمِمٝمقات ٌحريقن قمـ اًمً ُم٦م!!
أُم٤م اًم ذ ـ خيلضمقن ًمٚمجٝم٤مد وهؿ ُمٕملوقن ًمٚم٘ميؾ ًمٞمًقا قمٌ٤مد ؿمٝمقات ،وهذه قمٌ٤مرة يم٤مذسم٦م
شمٙمِمػ قمـ احل٘مهلل اًمهللوملم ذم ىمٚم٥م ىم٤ماٚمٝم٤م.
وؿقفف( :افعطوصك إػ ظػي وكومقس :افدوفتغ ادؾؽقي واإلمزاضقريي افروموكقي):
هٜم٤م شميٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م! اعمج٤مههللون قمٓم٤مؿمك إمم «قمٗم٦مش اًمهللوًميلم :اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًملوُمٞم٦م.
وٓ ٟمهللري ُم٤م هل هذه اًمٕمٗم٦م؟!
هؾ قمٌ٤مدة اًمٜم٤مر وقمٌ٤مدة اًمّمٚمٞم٥م« :قمٗم٦مش؟!
وقمٌ٤مدة ا  وطمهلله اًميل حيٛمٚمٝم٤م ه١مٓء اعمج٤مههللون ًمٞمً٧م «قمٗم٦مش؟!
إن هذا اًميٕم٤مـمػ ُمع قمٌ٤مد اًمٜم٤مر واًمّمٚمٞم٥م ٙمِمػ قمـ شمٚمؽ اًم٘مٚمقب اًميل ُمزىمٝم٤م احل٘مهلل يملاه٦م
ًمٔمٝمقر هذا اًمهلل ـ وؾم٘مقط را ٦م اعمجقؾمٞم٦م واًمّمٚمٞم٥م.
وهذا اُميهللاد ًمٚملوا ٤مت اًميل هتهللف إمم ىمٓمع اًمّمٚم٦م سم٠مُم٦م اجلٝم٤مد.
ًم٘مهلل أقمٚمـ اعمج٤مههللون أٟمف ٓ ـمٛمع هلؿ ذم أروٝمؿ وٓ أُمقاهلؿ ومٚمق هُمٜمقا شمليمقهؿ حيٙمٛمقن
أروٝمؿ.
( ؾنن أجبتؿ إػ ديــو خؾػـو ؾقؽؿ ـتوب ار وأؿؿـوـؿ ظؾقف أن حتؽؿقا بلحؽومف وكرجع ظـؽؿ
وصلكؽؿ وبالدـؿ.)...
ُم٤م أقمٔمؿ ه١مٓء اعمج٤مههلل ـ وُم٤م أصٗمك قم٘مٞمهللهتؿ وأٟم٘مك ٟمٞم٤مهتؿ!!
وأُم٤م ىمقل قمٌهلل احلًلم( :إن ىمل ِم ً٤م وؾم٤مال ىمٌ٤ماٚمٝمؿ).
ُمـ أ ـ أشمك هبذه اًمهللقمقى؟!
وذم أي يمي٤مب ُمـ يمي٥م اًميقار ل وضمهلل هذا اًمٙم م؟!
ومٝم١مٓء إٟمّم٤مر ىمهلل اطمي٩م قمٚمٞمٝمؿ اعمٝم٤مضملون سم٠من اخل وم٦م ذم ىمل ش وذًمؽ س ح ذم قمهللم
اؾميح٘م٤مىمٝمؿ هل٤م وأن ىمل ِم ً٤م هؿ أومم سم٤مخل وم٦م ُمٜمٝمؿ!! وىمهلل أىملوا سمذًمؽ رهمؿ طملُم٤مهنؿ ُمٜمٝم٤م!!
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ومٙمٞمػ ٘م٤مل( :إن ىمل ِم ً٤م وؾم٤مال.)...
أًمٞمس هذا يم ُم ً٤م خي٤مًمػ اًمقاىمع؟!
صمؿ أ ـ اشمٗم٘مقا قمغم شمهللاول اًمًٚمٓم٦م واعمٝم٤مضملون ىمهلل سطمقا سم٠من إُمل ذم ىمل ش؟!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ شميهللومؼ إطم٘م٤مد ُمـ قمٌ٤مراهتؿ قمغم أُم٦م ايؾم م وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يون إٓ أٟمٗمًٝمؿ
وا هم٤مًم٥م قمغم أُمله.
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ كطس ٝغٗع٘ وَ أِن اجلٍٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم قمامر اًمً٤مسم٤مـمل أٟمف ىم٤مل« :ىمهللم أُمػم اعم١مُمٜملم

اعمهللااـ ،ومٜمزل سم٢م قان يمنى،

ُمٜمجؿ يمنى ،ومٚمام زال اًمزوال ىم٤مل ًمهللًمػ :ىمؿ ُمٕمل ...إمم أن ىم٤مل :صمؿ ٟمٔمل إمم
ويم٤من ُمٕمف دًمػ سمـ جمػم ّ
مججٛم٦م ٟمخلة ،وم٘م٤مل ًمٌٕمض أصح٤مسمف :ظمذ هذه اجلٛمجٛم٦م! ويم٤مٟم٧م ُمٓملوطم٦م ،وضم٤مء إمم اي قان وضمٚمس
ومٞمف ،ودقم٤م سمٓمً٧م وص٥م ومٞمف ُم٤مء ،وىم٤مل ًمف :دع هذه اجلٛمجٛم٦م ذم اًمٓمً٧م ،صمؿ ىم٤مل
قمٚمٞمؽ ٤م مججٛم٦م أظمؼم ٜمل ُمـ أٟم٤م؟ وُمـ أ ِ
ٟم٧م؟

 :أىمًٛم٧م

ومٜمٓم٘م٧م اجلٛمجٛم٦م سمٚمً٤من ومّمٞمح ،وىم٤مًم٧م :أُم٤م أٟم٧م وم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ،وؾمٞمهلل اًمقصٞملم ،وأُم٤م أٟم٤م ومٕمٌهلل
ا  ،واسمـ أُم٦م ا  :يمنى أٟمق ذوانش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ىم٤مل قمـ يمنى« :إن ا ظمٚمّمف ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر ،واًمٜم٤مر
حملُم٦م قمٚمٞمفش( ).

( ) ُمًيهللرك اًمقؾم٤ماؾ (ٟ ،) 91/ 1مقادر اعمٕمجزات (صُ ،)1 :مهلل ٜم٦م اعمٕمد٤مضمز (  ،)119/ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م
( ،)99/19اًمٗمْم٤ماؾ (ص ،)9 :سمح٤مر إٟمقار ( .)1 9/1
( )1سمح٤مر إٟمقار (  ،)1 1/1اًمٗمْم٤ماؾ (صُ ،)9 :مهلل ٜم٦م اعمٕمد٤مضمز (  ،)119/إٟمدقار اًمٕمٚمق د٦م (صٟ ،) 13:مٗمدس
اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن (ص.)911:
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يمنى اعمجقد قم٤مسمهلل اًمٜم٤مر شمهللظمٚمف اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اجلٜم٦م وشمْمع ُمٙم٤مٟمف أسم٤م سمٙمل وقمٛمل

وسم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ أزاًمقا جمقؾمٞميف ذم اًمٜم٤مر!!
وسمٕمهلل أن رأ ٜم٤م يمٞمػ يم ّٗملوا اًمٕملب وؿميٛمقهؿ واطمي٘ملوهؿ ٟملى هٜم٤م يمٞمػ ٔمٝملون اًميٕم٤مـمػ ُمع
يمنى زقمٞمؿ اعمجقؾمٞم٦م اًمذي هٚمؽ قمغم اًمٙمٗمل.
وهذا ٙمِمػ قمـ هق ٦م صٜم٤مع اًملوا ٤مت وأهنؿ ُمـ اًمٗملس اًمذ ـ حيٜمقن عمجقؾمٞميٝمؿ وزقمٞمٛمٝم٤م
يمنى.
ومٝمذا اعمجقد  -يمنى  -أصٌح ؿمٞمٕمٞم ً٤م!!
وٓ ٟمهللري يمٞمػ أصٌح ؿمٞمٕمٞم ً٤م وُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟!
وعم٤مذا ظمٚمّمف ا ُ مـ اًمٜم٤مر وم٘مهلل ُم٤مت يم٤مومل ًا سمًٞمقف ضمٜمهلل ا ؟!
وعم٤مذا ل خيٚمص هلىمؾ واعم٘مقىمس ومه٤م ذم قمٍمه وظمٚمص يمنى وم٘مط؟!
هذا ٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ هق ٦م اعمٗمؽم ـ هلذه اًملوا ٤مت.
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املبخح األٔه
دعٕ ٝقدضٗ ٛالطٍٗ ٛالػٗعٗٛ
ٔدماض ٛغريِي
ادطؾى إول :ؿدشقي افطقـي افشقعقي.
ادطؾى افثوين :افتعؼقى ظذ دظقى أن افشقعي خؾؼً مـ ضقـي ؽر ضقـي افبؼ.
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن ادخوفػغ فؾشقعي أبـوء زكو.
ادطؾى افرابع :شقئوت افشقعي تقضع ظذ ادخوفػغ.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝقدضٗ ٛالطٍٗ ٛالػٗعٗٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ا ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ ٟمقر قمٔمٛميف ،صمؿ صقر ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ ـمٞمٜم٦م خمزوٟم٦م

ُمٙمٜمقٟم٦م ُمـ حت٧م اًمٕملش ،وم٠مؾمٙمـ ذًمؽ اًملوح ومٞمف ،ومٙمٜمد٤م ٟمحدـ ظمٚم٘مد ً٤م وسمنمد ًا ٟمدقراٟمٞملم ،وظمٚمدؼ أرواح
ؿمٞمٕميٜم٤م ُمـ ـمٞمٜميٜم٤م ،وأسمهللاهنؿ ُمـ ـمٞمٜم٦م خمزوٟم٦م ُمٙمٜمقٟم٦م أؾمٗمؾ ُمـ ذًمؽ اًمٓمٞمٜم٦م ،ول جيٕمؾ ا ٕطمهلل ذم ُمريؾ
اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ ُمٜمف ٟمّمٞمٌ ً٤م إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء ،وًمذًمؽ سٟم٤م ٟمحـ وهؿ :اًمٜم٤مس ،وص٤مر ؾم٤مال اًمٜم٤مس مهج ً٤م ًمٚمٜمد٤مر
وإمم اًمٜم٤مرش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :اًمٓمٞمٜم٤مت صم ث :ـمٞمٜم٦م أٟمٌٞم٤مء واعم١مُمـ ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م إٓ أن
إٟمٌٞم٤مء هؿ ُمـ صٗمقهت٤م ،هؿ إصؾ وهلؿ ومْمٚمٝمؿ ،واعم١مُمٜمقن اًمٗملع ُمـ ـملم ٓزب ...ـمٞمٜم٦م اًمٜم٤مص٥م
ُمـ مح٠م ُمًٜمقنش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل اًمٌ٤مىمل (ع) أٟمف ىم٤مل٤ « :م إؾمح٤مق  -وهق راوي اخلؼم ً -مٞمس شمهللرون ُمـ
أ ـ أوشمٞميؿ؟
ىمٚم٧م ٓ :وا  ،ضمٕمٚم٧م ومهللاك إٓ أن ختؼمين .وم٘م٤مل٤ :م إؾمح٤مق! إن ا  عم٤م يم٤من ُميٗملد ًا
سم٤مًمقطمهللاٟمٞم٦م اسميهللأ إؿمٞم٤مء ٓ ُمـ رء ،وم٠مضملى اعم٤مء اًمٕمذب قمغم أرض ـمٞمٌ٦م ـم٤مهلة ؾمٌٕم٦م أ ٤مم ُمع
ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م ،صمؿ ٟمْم٥م اعم٤مء قمٜمٝم٤م وم٘مٌض ىمٌْم٦م ُمـ صٗم٤موة ذًمؽ اًمٓملم وهل ـمٞمٜميٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ،صمؿ ىمٌض
ىمٌْم٦م ُمـ أؾمٗمؾ ذًمؽ اًمٓملم وهل ـمٞمٜم٦م ؿمٞمٕميٜم٤م ،صمؿ اصٓمٗم٤مٟم٤م ًمٜمٗمًف ،ومٚمق أن ـمٞمٜم٦م ؿمٞمٕميٜم٤م ُشمليم٧م يمام
شمليم٧م ـمٞمٜميٜم٤م ،عم٤م زٟمك أطمهلل ُمٜمٝمؿ ،وٓ هق ،وٓ ٓط ،وٓ ذب اعمًٙمل وٓ ايميً٥م ؿمٞمئ ً٤م مم٤م ذيملت.
وًمٙمـ ا  أضملى اعم٤مء اعم٤مًمح قمغم أرض ُمٚمٕمقٟم٦م ؾمٌٕم٦م أ ٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م صمؿ ٟمْم٥م اعم٤مء قمٜمٝم٤م.
صمؿ ىمٌض ىمٌْم٦م ،و هل ـمٞمٜم٦م ُمٚمٕمقٟم٦م ُمـ مح٠م ُمًٜمقن وهل ـمٞمٜم٦م ظمٌ٤مل ،وهل ـمٞمٜم٦م أقمدهللااٜم٤م ،ومٚمدق أن
٘مدلوا سم٤مًمِمدٝم٤مدشملم ،ول ّمدقُمقا ول
ا  شملك ـمٞمٜميٝمؿ يمدام أظمدذه٤م ،ل شمدلوهؿ ذم ظمٚمدؼ أدُمٞمدلم ول ّ

( ) اًمٙمد٤مذم (  ،)913/سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)91/19 ، 9/19إٟمدقار اًم ُمٕمد٦م ذم ذح اًمز د٤مرة اجل٤مُمٕمد٦م (ص،) 3:
ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،)1 9/1آٟميّم٤مر ( ،)119/1اًمٌٞم٤من ذم قم٘م٤ماهلل أهؾ اي امن (ص.)91:
( )1اًمٙم٤مذم ( ،)9/1سمح٤مر إٟمقار ( ،)19/91 ،3/19شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (  ،)911/شمقطمٞمهلل ايُم٤مُمٞم٦م (ص.) 9 :
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ّمددٚمقا ،ول زيمددقا ،ول حيجددقا اًمٌٞمدد٧م ،ول شمددلوا أطمددهلل ًا سمحًددـ ظمٚمددؼ ،وًمٙمددـ ا شمٌدد٤مرك وشمٕمدد٤ممم مجددع
اًمٓمٞمٜميلم :ـمٞمٜميٙمؿ وـمٞمٜميٝمؿ ،ومخٚمٓمٝمام وقمليمٝمام قملك إد ؿ ،وُمزضمٝمام سم٤معمد٤مالم ،ومدام رأ د٧م ُمدـ أظمٞمدؽ
ُمـ ذ ًمٗمظ أو زٟم٤م ،أو رء ممد٤م ذيمدلت ُمدـ ذب ُمًدٙمل أو همدػمه ،ومٚمدٞمس ُمدـ ضمقهل يدف وًمدٞمس ُمدـ
إ امٟمف ،إٟمام هق سمٛمًح٦م اًمٜم٤مص٥م اضمؽمح هذه اًمًٞمئ٤مت اًميل ذيملت ،وُم٤م رأ ٧م ُمـ اًمٜم٤مصد٥م ُمدـ طمًدـ
وضمف وطمًـ ظمٚمؼ ،أو صقم ،أو ص ة ،أو طم٩م سمٞم٧م ،أو صدهللىم٦م ،أو ُمٕمدلوف ،ومٚمدٞمس ُمدـ ضمقهل يدف،
إٟمام شمٚمؽ إوم٤مقمٞمؾ ُمـ ُمًح٦م اي امن ايميًٌٝم٤م وهق ايميً٤مب ُمًح٦م اي امنش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل « :إن ا ضمٕمؾ ًمٜم٤م ؿمٞمٕم٦م ومجٕمٚمٝمؿ ُمـ ٟمقره وصٌٖمٝمؿ ذم
رمحيفش( ).
 )9وأورد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم سم٤مسم٤مً سمٕمٜمقان (سم٤مب ـمٞمٜم٦م اعم١مُمـ واًمٙم٤مومل) ذيمل ومٞمٝم٤م ؾمٌٕم٦م
أطم٤مد ٨م ذم قم٘مٞمهللة اًمٓمٞمٜم٦م هذه.
ويمذًمؽ قم٘مهلل اعمجٚمز ذم يمي٤مسمف سمح٤مر إٟمقار سم٤مسم ً٤م سمٕمٜمقان (اًمٓمٞمٜم٦م واعمٞمري٤مق) ،ذيمل حتيف ؾمٌٕم٦م وؾميلم
طمهلل ري ً٤م.

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)9/1سمح٤مر إٟمقار ( ،)111-119/9قمٚمؾ اًمنمااع ( ،)131/1خميٍم سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص،)119:
شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)99/1 ، 1/9
( )1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،) 11:سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/91اعمح٤مؾمـ ( .) 9 /
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املطمب الجاٌ٘
التعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ الػٗع ٛخمكت وَ طٍٗ ٛغري طٍٗ ٛالبػس

إن اعمٓمٚمع قمغم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م وأصمله٤م قمغم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م هيقًمف ُم٤م لى ،وم٤مًملوا ٤مت ىمهلل شمٙم٤مصملت ذم
اطمي٘م٤مر اًمٌنم وحت٘مػمهؿ وشمٙمٗمػمهؿ واؾميٌ٤مطم٦م دُم٤ماٝمؿ وأُمقاهلؿ وأقملاوٝمؿ واحلٙمؿ سمٜمج٤مؾميٝمؿ
واهت٤مُمٝمؿ سم٠مهنؿ أسمٜم٤مء زٟم٤م ووضمقب خم٤مًمٗميٝمؿ ،وأظمػم ًا ومحًٜم٤مهتؿ شم١مظمذ ودمٕمؾ ًمٚمِمٞمٕم٦م ،وشم١مظمذ ؾمٞمئ٤مت
اًمِمٞمٕم٦م وشمقوع قمٚمٞمٝمؿ!
هذا جمٛمؾ ُم٤م ورد ذم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م ويم م اعمي٠مصمل ـ ُمٜمٝمؿ سميٚمؽ اًملوا ٤مت.

املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع زٔاٖات دعٕ ٝقدضٗ ٛالطٍٗ ٛالػٗعٗ:ٛ

وومٞمام كم ٟم٘مػ ُمع دقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م ظمٚم٘م٧م ُمـ ـمٞمٜم٦م همػم ـمٞمٜم٦م اًمٌنم:
 -إن ايٟمً٤من ًمٞمٕمج٥م يمٞمػ ي٘مٌؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شم٘مًؿ اًمٌنم ٦م ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م

إمم ىمًٛملم :ىمًؿ ظمٚمؼ ُمـ ـمٞمٜم٦م ذهٌٞم٦م (درضم٦م أومم «ـم٤مهلةش) ،وىمًؿ ظمٚمؼ ُمـ ـمٞمٜم٦م مح٠م ُمًٜمقن
(درضم٦م صم٤مٟمٞم٦م «ىمذرةش).
واعمخٚمقىمقن ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م اًمذهٌٞم٦م هؿ «إاٛم٦م وأشمٌ٤مقمٝمؿش ،وأُم٤م اًم٘مًؿ اًمري٤مين ومٝمؿ اعمخ٤مًمٗمقن ًمألاٛم٦م
وأشمٌ٤مقمٝمؿ ،وًمٞمس اًمٕمج٥م ممـ ٙمذب و ّمٜمع اًملوا ٤مت ًمألهملاض احل٤مىمهللة ًمٕمزل اًمِمٞمٕم٦م قمـ إُم٦م سمؾ
قمـ اًمٌنم ٦م ،وإٟمام اًمٕمج٥م ممـ ّمهللق هذه اخللاوم٤مت ،وًمق يم٤من قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ٘ملأون اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ
ٕدريمقا ُمـ دون قمٜم٤مء يمذب هذه اًمهللقم٤موى اًمٌ٤مـمٚم٦م.
 -1اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ إٟمام يحهللث قمـ ظمٚمؼ واطمهلل أصٚمف هدم

 ،وأصؾ واطمهلل هق اًمؽماب أـمٚمؼ

قمٚمٞمف أطمٞم٤مٟم ً٤م (ـمٞمٜم ً٤م) ،وأطمٞم٤مٟم ً٤م (صٚمّم٤مًٓ) ،وأطمٞم٤مٟم٤م (مح٢مٍ ُمًٜمقن) ،وذًمؽ سمحً٥م أطمقاًمف.
وم٤مٕصؾ :شملاب صمؿ ظمٚمط سم٤معم٤مء وم٠مصٌح ـمٞمٜم ً٤م صمؿ ـم٤مل اًمزُمـ وم٠مصٌح مح٠م ُمًٜمقٟم ً٤م صمؿ ضمػ وم٠مصٌح
صٚمّم٤مًٓ.
 -9ل قضمهلل ذم مجٞمع اًمهلل ٤مٟم٤مت اًمًامو ٦م دقمقى أن أصح٤مهب٤م ظمٚم٘مقا ُمـ ـمٞمٜم٦م همػم ـمٞمٜم٦م سم٘مٞم٦م اًمٌنم
ومٙمٞمػ اٟمٗملدت هذه اًمٓم٤ماٗم٦م ًميٙمقن هل اًمقطمٞمهللة ذم اًمٌنم ٦م ظمٚم٘م٧م ُمـ ـمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م؟!
٘ -1ملر ا شمٕم٤ممم وطمهللة اخلٚمؼ اًمٌنمي وأهنؿ مجٞمٕم ً٤م خمٚمقىمقن ُمـ ـمٞمٜم٦م واطمهللة.
ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ [اًملوم.]11:
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وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ [احل٩م.]9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ [هل

قمٛملان.]93:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ [اعم١مُمٜمقن.] 1:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ [اًمًجهللة.]9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ [احلجل.]19:
وم٤م  خيؼم أٟمف ظمٚمؼ «اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤مش ُمـ شملاب ،و ذيمِّل ايٟمً٤من سم٠مصٚمف وخيؼم أٟمف ظمٚم٘مف ُمـ ـملم
وُمـ صٚمّم٤مل ُمـ مح٠م ُمًٜمقن ..إًمل.
ومٝمؾ اًمِمٞمٕم٦م هللظمٚمقن ذم هذا اًمٜمهللاء ايهلل «اًمٜم٤مسش أم أهنؿ ًمٞمًقا ُمـ اًمٜم٤مس؟!
صمؿ هؾ اًمِمٞمٕم٦م هللظمٚمقن حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم« :ايٟمً٤منش أم ٓ؟!
وم٢من يم٤مٟمقا هللظمٚمقن وملوا ٤مهتؿ سم٤مـمٚم٦م؛ ٕهن٤م شمْم٤مد يم م ا  ،وإن يم٤مٟمقا ٓ هللظمٚمقن ذم:
«اًمٜم٤مسش وٓ« :ايٟمً٤منش ومٚمٞمًقا إذ ًا سمنم ًا وًمٞمًقا ُمٙمٚمٗملم؛ ٕن اًميٙمٚمٞمػ إٟمام هق ًمٚمٜم٤مس ،وًمٞمس
اًملؾمقل ^ ُمٙمٚمٗم ً٤م سم٢مسم همٝمؿ.
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

[اًمٌ٘ملة.]1 :
وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [إقملاف.] 91:
 -9صمؿ ًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م ظمٚم٘م٧م ُمـ ُم٤مدة أظملى ِل َ ل ذيمل ا  ذًمؽ ذم يمي٤مسمف واًمذي ىمهلل ذيمل
ومٞمف أصؾ ظمٚمؼ اًمٌنم واجل٤من ،ودقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م ظمٚم٘مقا ُمـ ُم٤مدة ظم٤مص٦م دقمقى يمٌػمة ُم٤م يم٤من ا 
ًمٞمؽمك ذيمله٤م وهل سميٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م.
 -9إذا يم٤من همػم اًمِمٞمٕم٦م ظمٚم٘مقا أؾم٤مؾم ً٤م ُمـ ُم٤مدة طم٘مػمة ًمٞمً٧م ص٤محل٦م ًمم دامن ومدام ذٟمدٌٝمؿ إذ ًا طميدك
ٕم٤مىمٌقا و ٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،وا  ىمهلل أوضمهللهؿ أص ً أدٟمٞم٤مء طم٘ملاء ؾمٗمٝم٤مء؟!
قمجٌ ً٤م! هلذا اًمٗمٙمل اًمً٤مىمط اًمذي يجلأ قمغم رب اًمٕم٤معملم أٟمف ٔمٚمؿ قمٌ٤مده ومٞمخٚم٘مٝمؿ ُمـ ُم٤مدة ىمذرة
همػم ُمٝمٞم٠مة ًمم امن صمؿ ٕم٤مىمٌٝمؿ.
 -9صمؿ عم٤مذا خيٚمؼ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ـمٞمٜم٦م ممي٤مزة و ٌ٨م ومٞمٝمؿ ٟمقره دون سم٘مٞم٦م اخلٚمؼ؟!
ُم٤م هل اًمريٛملة اًميل ٟمي٩م قمٜمٝم٤م ظمٚمؼ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ُم٤مدة ظم٤مص٦م همػم اعم٤مدة اًميل ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٘مٞم٦م اًمٌنم؟!
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هؾ ٟمي٩م قمٜمف ضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ا ورومع ًملا ٦م ايؾم م أم ٟمي٩م قمـ ذًمؽ إو٤مقم٦م اًمهلل ـ واحلٗم٤مظ قمغم
ذواهتؿ وأؿمخ٤مصٝمؿ وًمق و٤مع اًمهلل ـ؟!
وم٢من شم٤مرخيٝمؿ ٘ملر أهنؿ ىمهلل أو٤مقمقا اًمهلل ـ ول ٘مٞمٛمقه طمٗم٤مفم ً٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،ومٝمدؾ هدذه هدل اًمٓمٞمٜمد٦م
اعمٛمي٤مزة؟!
إن ُم٤م ىم٤مم سمف اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمـ اجلٝم٤مد واحلٗم٤مظ قمغم د ـ إُم٦م ل ّمهللر ُمدـ اًمِمدٞمٕم٦م ُمريٚمدف وٓ
قمنمه ،ومٙمٞمػ شمٙمقن هذه اًمٓمٞمٜم٦م ممي٤مزة ول ِمٝمهلل هل٤م اًمي٤مر ل سمٛمقاىمػ ُمِمٙمقرة؟!
وإن يم٤مٟم٧م هلؿ ُمقاىمػ ُمِمٙمقرة شملومع اًمهلل ـ وشمليض رب اًمٕم٤معملم سمٕمهلل احلًلم ومٚمٞمهللًمقٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م!!
وم٠مي وم٤ماهللة ذم أٟم٤مس ظمٚم٘مقا ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م اًمذهٌٞم٦م؟!
وٟمحـ ٓ ٟميٙمٚمؿ قمـ هل اًمٌٞم٧م اًمذ ـ شمهللقمٞمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ومٝم١مٓء ىمقم ص٤محلقن ىمهلل ٟمًد٥م إًمدٞمٝمؿ ُمد٤م ل
٘مقًمقا وُم٤م ل هللقمقا وم٢مذا ذيمل اًمِمٞمٕم٦م وم

هللظمؾ ه١مٓء ومٞمٝمؿ ٕن ه١مٓء هدؿ ُمدـ أهدؾ اًمًدٜم٦م واجلامقمد٦م

وشم٤مرخيٝمؿ ِمٝمهلل سمذًمؽ.
 -1صمؿ هذه إظمٌ٤مر ُمـ أ ـ ضم٤مءت إمم اًمِمٞمٕم٦م ول ذيمله٤م اًمٜمٌل ^ وهل ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ
ٕملف إٓ سم٤مًمقطمل؟!
هؾ ومٞمٝمؿ أطمهلل قطمك إًمٞمف سمٕمهلل اًمٜمٌل ^ أوطمل إًمٞمف هبذه إظمٌ٤مر؟!
 -3وأظمػم ًاُ :م٤م اًمٗملق سملم ىمقهلؿ هذا وىمقل اًمٞمٝمقدٟ« :محـ أسمٜم٤مء ا وأطمٌ٤مؤه..ش.
إن إهي٤مم اًمٜم٤مس سم٠من هٜم٤مك قم ىم٦م سملم ا  وسملم أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف همػم اًمٕمٌقد ٦م مم٤م قم٤مسمف ا  قمغم
اًمٞمٝمقد اًمذ ـ زقمٛمقن أهنؿ أسمٜم٤مء ا وأطمٌ٤مؤه ،وم٠مٟمٙمل ا  قمٚمٞمٝمؿ وأسمٓمؾ دقمقاهؿ.
هذه وىمٗم٤مت ُمع هذه اًمهللقمقى اًمٌ٤مـمٚم٦م شمٙمِمػ سمٓم هن٤م وخم٤مًمٗميٝم٤م ًمٙمي٤مب ا  أراد هب٤م واوٕمٝم٤م
ومّمؾ اًمِمٞمٕم٦م قمـ إُم٦م.
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املطمب الجالح
دماض ٛاملخالف لمػٗعٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

 )1ؿول افبحراين« :اعمِمٝمقر سملم ُمي٠مظملي إصح٤مب هق احلٙمؿ سم٢مؾم م اعمخ٤مًمٗملم وـمٝم٤مرهتؿ...
وادشضفقر دم ـضضالم أاضضحوبـو ادتؼضضدمغ هضضق ايؽضؿ بؽػضضرهؿ وكصضضبفؿ وكجوشضضتفؿ ،وهضضق ادميضضد

بوفروايوت اإلمومقي…ش( ).
وىم٤مل ذم ُمقـمـ هظمل« :أىمقل :وهذا اًم٘مقل قمٜمهللي هق احلؼ احل٘مٞمؼ سم٤مٓشمٌد٤معٓ ،ؾميٗم٤مود٦م إظمٌد٤مر
سمٙمٗمل اعمخ٤مًمٗملم وذيمٝمؿ وٟمّمٌٝمؿ وكجوشتفؿ…ش( ).
 )2أورد ادحدث كعؿي ار اجلزائري مقؿػف مـ أهؾ افسـي دم ثالثي مبوحٌ مـ ـتوبف إكقار
افـعامكقي أيمهلل ومٞمٝم٤م أن ـؾ مـ مل يؼؾ بنمومي آثـل ظؼ ؾفق كوابل وبوفتويل ؾفق ـوؾر كجس حالل افدم
وادول.
ودملأ وٟمً٥م إمم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤مل« :إن قم ُم٦م اًمٜم٤مص٥م شم٘مهلل ؿ همػم قمكم قمٚمٞمفش.
صمؿ ىم٤مل« :و ١م هلل هذا اعمٕمٜمك أن إئؿي

وخقاافؿ أضؾؼقا فػظ افـواى ظذ أيب حـقػي
َّ

وأمثوفف ،مع أن أبو حـقػي مل يؽـ دـ كصى افعداوة ٕهؾ اًمٌٞم٧م

سمؾ يم٤من ًمف اٟم٘مٓم٤مع إًمٞمٝمؿ ،ويم٤من

ٔمٝمل هلؿ اًميقددش.
وظؼد كعؿي ار اجلزائري بوبوً دم بقون معـك افـواى وحؽؿف ،ؾؼول« :سمٞم٤من معـك افـواى افذي
ذ ُمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمجقد وأٟمف يم٤مومل سم٢ممج٤مع قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م
ورد دم إخبور أكف كجس وأٟمف  ٌّ
روقان ا قمٚمٞمٝمؿش.
ثؿ ؿول « :وُمـ هذا ٘مقى ىمقل اًمًٞمهلل اعملشم٣م واسمـ إدر س ىمهللس ا روطمٞمٝمام وسمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م
اعمٕم٤مس ـ بـجوشي ادخوفػغ ـؾفؿٟ ،مٔمل ًا إمم إـم ق اًمٙمٗمل واًمنمك قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٙمي٤مب واًمًٜم٦م
ومٞميٜم٤موهلؿ هذا اًمٚمٗمظ طمٞم٨م ٓمٚمؼ ،وٕٟمؽ ىمهلل حت٘م٘م٧م أن أيمريلهؿ ٟمقاص٥م هبذا اعمٕمٜمكش.
ثؿ ؿول« :وأمو إضالق اإلشالم ظؾقفؿ دم بعض افروايوت ؾؾرضب مـ افتشبقف وادجوز وافتػوتوً إػ

( ) احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.) 99/9
( )1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.)119/9
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جوكى افتؼقي افتل هل مـوط إحؽومش( ).
 )3وؿد حتدث حمؿد حسـ افـجػل (ت1266هض) دم ـتوب جقاهر افؽالم دم ذح ذااع
ايؾم م قمـ هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم صم ث صٗمح٤مت ،ومم٤م ىم٤مل ومٞمٝم٤م:
« ٓ خيٗمك قمغم اخلٌػم اعم٤مهل اًمقاىمػ قمغم ُم٤م تظوؾرت بف افـصقص ،بؾ تقاترت مـ فعـفؿ وشبفؿ
وصتؿفؿ وـػرهؿ وأهنؿ جمقس هذه إمي ،وأذ مـ افـصورى وأكجس مـ افؽالب ،أن ُم٘مي٣م
اًمي٘مهللس واًمقرع ظم ف ذًمؽ...ش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝدماض ٛاملخالف:

هذه طمٚم٘م٦م ضمهلل هللة ُمـ طمٚم٘م٤مت شمٗمل ؼ إُم٦م ،واًم٘مقل سمٜمج٤مؾم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٞمس سم٠ميمؼم ُمـ اؾميٌ٤مطم٦م

دُمف وُم٤مًمف وقملوف ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمقرد هذه اجلقاٟم٥م اعميٕمهللدة ذم اًملوا ٤مت وإىمقال ًمٙمِمػ طمجؿ اعم١ماُملة
قمغم إُم٦م واًميل ؾم٤مر ذم ريم٤مهب٤م ىمقم ُم١مُمٜمقن قمـ ضمٝمؾ وهمٗمٚم٦م.
 وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مهللُم٤مء يم٤مٟمقا أيمريل همٚمق ًا ُمـ اعمٕم٤مس ـ يمام ١ميمهلله اًمٌحلاين طمٞم٨م ٘ملر أناعمِمٝمقر ُمـ يم م ىمهللُم٤مء اًمِمٞمٕم٦م هق شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمٗملم واحلٙمؿ سمٜمج٤مؾميٝمؿ.
 يمام ١ميمهلل اجلزاالي أن يمؾ خم٤مًمػ ًمٚمِمٞمٕم٦م ومٝمق ٟم٤مصٌل ٟمجس وأٟمف ذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرىواعمجقس..
 يمام ٘ملر اًمٜمجٗمل أهنؿ« :أٟمجس ُمـ اًمٙم بش. وهذه أراء اًمِم٤مذة هل صمٛملة ًميٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل ووٕم٧م قمغم مج٤مقم٦م ُمـ هل اًمٌٞم٧م مم٤م يم٤من هل٤ماًم٘مٌقل قمٜمهلل قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ،وُم٤م يم٤من هل٤م أن شم٘مٌؾ ًمقٓ أن هٜم٤مك ختهلل ل ًا ًمٕم٘مقل اًمٓم٤ماٗم٦م سمًٞم٤مط اًميخق ػ
ُمـ خم٤مًمٗم٦م هل اًمٌٞم٧م ُمع أن هل اًمٌٞم٧م ُمٜمٝم٤م سملهء.

( ) شم٘مهللم.
( )1ضمقاهل اًمٙم م (.)91/11
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ املخالفني لمػٗع ٛأبٍا ٞشٌا
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب محزة أٟمف ىم٤مل ٕيب ضمٕمٗمل « :إن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م ٗمؽمون و ٘مذومقن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ،

وم٘م٤مل :اًمٙمػ قمٜمٝمؿ أمجؾ ،صمؿ ىم٤مل٤ :م أسم٤م محزة! وا إن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أوٓد سمٖم٤م ٤م ُم٤م ظم ؿمٞمٕميٜم٤م..ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل « :إن ا

ٌهللأ سم٤مًمٜمٔمل إمم زوار احلًلم سمـ قمكم قمِمٞم٦م قملوم٦م ىمٌؾ

ٟمٔمله إمم أهؾ اعمقىمػ؛ ٕن أوًمئؽ( ) أوٓد زٟمك وًمٞمس ذم ه١مٓء زٟم٤مةش( ).
 )9وقم٘مهلل اعمجٚمز ذم يمي٤مسمف سمح٤مر إٟمقار سم٤مسم ً٤م هلذه اًمٕم٘مٞمهللة سمٕمٜمقان( :سم٤مب أٟمف ُ هللقمك اًمٜم٤مس سم٠مؾمامء
أُمٝم٤مهتؿ إٓ اًمِمٞمٕم٦م) وذيمل ومٞمف اصمٜميل قمنمة روا ٦م( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ُمٞمريؿ سمـ أيب حيٞمك ،قمـ ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل أٟمف ىم٤ملُ« :م٤م ُمـ ُمقًمقد قًمهلل إٓ
وإسمٚمٞمس ُمـ إسم٤مًمً٦م سمحيشمف ،وم٢من قمٚمؿ ا أٟمف ُمـ ؿمٞمٕميٜم٤م طمجٌف ُمـ ذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من ،وإن ل ٙمـ ُمـ
ؿمٞمٕميٜم٤م أصمٌ٧م اًمِمٞمٓم٤من إصٌٕمف اًمًٌ٤مسم٦م ذم دسمله ومٙم٤من ُم٠مسمقٟم ً٤م ،وم٢من يم٤من اُملأة أصمٌ٧م ذم وملضمٝم٤م ومٙم٤مٟم٧م
وم٤مضملة ،ومٕمٜمهلل ذًمؽ ٌٙمل اًمّمٌل سمٙم٤م ًء ؿمهلل هلل ًا إذا هق ظملج ُمـ سمٓمـ أُمف ،وا سمٕمهلل ذًمؽ ٛمحق ُم٤م ِم٤مء
و ريٌ٧م وقمٜمهلله أم اًمٙمي٤مبش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ املخالفني أبٍا ٞشٌا:

ٓ زاًم٧م اًملوا ٤مت شمٙمٞمؾ آهت٤مُم٤مت ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم هلؿ ،واعملاد سم٤معمخ٤مًمٗملم هؿ« :أهدؾ اًمًدٜم٦مش وهدذا

آهت٤مم وٟمًٌيف إمم هل اًمٌٞم٧م مم٤م ًيٝمجـ و ًي٘مٌح ٟمًٌ٦م ُمريٚمف إمم أوًمئؽ اًمّم٤محللم.

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)119/1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( )99/ 9سمح٤مر إٟمقار (/11

 ،)9احلدهللااؼ اًمٜمد٤مضة ( ،) 99/ 1يميد٤مب

اعمٙم٤مؾم٥م (ُ ،) 3/1مّمٌ٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م ( ،)111/1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)939/1
(ٕ )1مٜمل :طمج٤مج سمٞم٧م ا .
( )9هتذ ٥م إطمٙم٤مم ( ،)91/9وؾمد٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)191/ 1سمحد٤مر إٟمدقار (1

 ،)991/ضمد٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م

(.)111/ 1
( )1سمح٤مر إٟمقار (.)199/9
( )9شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ( ،)1 1/1شمٗمًػم اًمؼمه٤من ( ،)139/9شمٗمًػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم ( ،)9 9/1يمٜمدز اًمدهللىم٤ماؼ (،)191/9
سمح٤مر إٟمقار (ٟ ،) 1 /1مقر اًمؼماهلم (.)111/1
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ومٝمذه اًملوا ٤مت حتٙمؿ قمغم يمؾ اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمِمٞمٕم٦م أهنؿ أسمٜم٤مء زٟم٤م وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤م .
صمؿ ختؼم أن ا ٜ مٔمل إمم زوار ىمؼم احلًلم ىمٌؾ ٟمٔمله إمم أهؾ اعمقىمػٕ ،ن زوار ىمؼم احلًلم
ًمٞمس ومٞمٝمؿ زٟم٤مة وأُم٤م طمج٤مج سمٞميف ومٙمٚمٝمؿ أوٓد زٟم٤م!!
٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛم٦م اهت٤مم ُمٚمٞم٤مرات اعمًٚمٛملم اًمذ ـ وىمٗمقا ذم قملوم٤مت ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم أو
ؾمٞم٘مٗمقن سمٕمهلل ذًمؽ إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م سم٠مهنؿ أسمٜم٤مء زٟم٤م!!
يمٞمػ حيٙمؿ سم٠من مجٞمع زوار ىمؼم احلًلم ـمقال هذه اًمًٜملم اًميل دم٤موزت إمم أن أًمٗم ً٤م وأرسمٕماما٦م
ؾمٜم٦م ،وٓ زال اًمزُمـ ُمًيٛمل ًا ً -مٞمس ومٞمٝمؿ ٍ
زان واطمهلل؟!
صمؿ حيٙمؿ قمغم إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م ُمـ اًم٘ملن إول إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م سم٠مهنؿ أسمٜم٤مء زٟم٤م!!
أهذا ىمقل ُمـ لاىم٥م ا ؟!
صمؿ ه٥م أن اًمقاىمٗملم سمٕملوم٤مت أسمٜم٤مء زٟم٤م طميوا إمم سمٞم٧م ا ُ ميذًمٚملم إمم ظم٤مًم٘مٝمؿ راضملم قمٗمقه
ورمحيف ،ومام ذٟمٌٝمؿ ذم ومٕمؾ هسم٤ماٝمؿ وأُمٝم٤مهتؿ ،وا شمٕم٤ممم ٘مقل :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
[إٟمٕم٤مم ،] 91:وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [ايهاء.] 9:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ [وم٤مـمل.] 1:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
[اًمزُمل.]9:
وًمق شمٜمدزًمٜم٤م ُمع هذه اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة وصهللىمٜم٤مه٤م وأن مجٞمع طمج٤مج سمٞم٧م ا احللام أسمٜم٤مء زٟم٤م ومٝمؾ
ٕمػم اسمـ اًمزٟم٤م إذا يم٤من ص٤محل ً٤م سمذٟم٥م أسمٞمف؟!
جيقز أن ُ َّ
هذه ٟمامذج ُمـ اًملوا ٤مت اًميل ووٕمٝم٤م اعميآُملون ي ذاء إُم٦م وشمٕمٛمٞمؼ اًمٗملىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمِمٞمٕم٦م.
صمؿ دقمقى أن اًمٜم٤مس ُ هللقمقن سم٠مؾمامء أُمٝم٤مهتؿ إؿم٤مرة إمم أن ٟمًٌيٝمؿ إمم هسم٤ماٝمؿ همػم صحٞمح٦مٕ ،هنؿ
ًمٞمًقا هسم٤مءهؿ اًمنمقمٞملم.
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أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٙمٚمٝمؿ سم٘مْمٝمؿ وىمْمٞمْمٝمؿ ًمٞمس ومٞمٝمؿ اسمـ زٟم٤م!!
وًمق أراد ؿمخص أن ٕمٙمس هذا قمغم اًمِمٞمٕم٦م ،وم٘م٤مل :إن اًمِمٞمٕم٦م هؿ اًمذي ُ ِمؽ ذم صح٦م أٟمًد٤مب
يمريػم ُمٜمٝمؿ ،إذ هؿ ًيٌٞمحقن زواضم ً٤م حملُم ً٤م اؾمٛمف «اعميٕم٦مش ،وهق زواج سمهللون ؿمدٝمقد وٓ وزم وٓ إقمد ن
وٓ شمريٌ ٧م ُمـ قمهللم يمقهن٤م ذم قمّمٛم٦م ؿمخص هظمل وهذا اًمزواج طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمزٟم٤م ،إذ يمؾ ُمـ وًمدهلل قمدـ
ـمل ؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمزواج وم٘مهلل وًمهلل ُمـ اًمزٟم٤م ،ومٝمذا اًم٘مقل هق إىملب إمم ىمٌقل اًمٕم٘مؾ ًمف!!
وم٢من يمريػم ًا ُمـ أسمٜم٤مء اًمٓم٤ماٗم٦م وًمهلل ُمـ هذا اًمزواج ،ويمريػم ًا ممـ وًمهلل ُمـ هذا اًمزواج ٓ ٕملف أسم٤مه إٓ
ختٛمٞمٜم ً٤م!!
وهٙمذا وم٢من دقمقى أن اعمخ٤مًمٗملم أسمٜم٤مء زٟم٤م ىمهلل ٕمٙمًف اعمخ٤مًمػ قمغم أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م.
صمؿ اٟمٔمل إمم هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م اًم٘مذرة قمـ أطمقال ُمقاًمٞمهلل اًمِمٞمٕم٦م وُمقاًمٞمهلل أهؾ اًمًٜم٦م يمٞمػ ًيحل
ُمـ ذيمله٤م اًمٗمً٤مق ومٙمٞمػ سمٛمـ هق ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌقة؟!
هؾ وضمهللت ُمريٞم ً هلذه اًم٘مّم٦م ذم مجٞمع اًمهلل ٤مٟم٤مت اًمًامو ٦م واًمقوٕمٞم٦م؟!
أٓ ىمٌح ا ُمـ اومؽماه٤م وأًمّم٘مٝم٤م سمآل اًمٌٞم٧م.
إن هذا آومؽماء هيهللف إمم إ ذاء إُم٦م وشمٙملهيٝم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ،وُم٤م يم٤من عمريؾ ه١مٓء اعمّمٜمٗملم
أن لووه٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ إن ل ٙمقٟمقا هؿ اًمذ ـ ووٕمقه٤م ،وم٢من قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ىمهلل ًيٌٞمحقن ُمريؾ هذا
اًمقوع ًمٖمٚمٌ٦م اعمخ٤مًمػ.
هذه هل اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م اًميدل شمٜميٝمدؽ إقمدلاض ،وشمديٝمؿ إٟمًد٤مب ،وحتي٘مدل إُمد٦م ايؾمد ُمٞم٦م
سمٛمريؾ هذه اًمهللقم٤موى اًمً٤مىمٓم٦م صمؿ شمٜمًٌٝم٤م إمم هل اًمٌٞم٧م طميك شم٠مظمذ ضمقاز ًا قمٜمهلل أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م وا طمًٞم٥م
ُمـ ووٕمٝم٤م ورواه٤م.

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ

617

املطمب السابع
دعٕ ٝأُ ضٗ٠ات الػٗع ٛتٕعع عم ٜاملخالفني
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟ -مًٌقا إمم قمٌهلل اًملمحـ سمـ يمريػم أن أسم٤م قمٌهلل ا ىم٤مل ًمف٤ « :م قمٌهلل اًملمحـ! ؿمٞمٕميٜم٤م وا ٓ يخيؿ

اًمذٟمقب واخلٓم٤م ٤م ،هؿ صٗمقة ا اًمذ ـ اظمي٤مرهؿ ًمهلل ٜمفش( ).
 -1ورووا أٟمف إذا يم٤من قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٢من ؾمٞمئ٤مت ويمٌ٤مال اًمِمٞمٕم٦م شمقوع ذم صح٤ماػ أهؾ اًمًٜم٦م،
وطمًٜم٤مت أهؾ اًمًٜم٦م شمقوع ذم صح٤ماػ اًمِمٞمٕم٦م .وُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّم٦م اًمٓمٞمٜم٦م اًميل
ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مل اًملاوي إؾمح٤مق« :ىمٚم٧مُ :ضمٕمٚم٧م ومهللاك! وم٢مذا يم٤من قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٛمف؟
ىم٤مل زم٤ :م إؾمح٤مق! أجيٛمع ا اخلػم واًمنم ذم ُمقوع واطمهلل؟
إذا يم٤من قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمزع ا ُ مًح٦م اي امن ُمٜمٝمؿ وملده٤م إمم ؿمٞمٕميٜم٤م ،وٟمزع ُمًح٦م اًمٜم٤مص٥م
سمجٛمٞمع ُم٤م ايميًٌقا ُمـ اًمًٞمئ٤مت وملده٤م قمغم أقمهللااٜم٤م ،وقم٤مد يمؾ رء إمم قمٜمٍمه إول.
ىمٚم٧مُ :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،شم١مظمذ طمًٜم٤مهتؿ ومؽمد إًمٞمٜم٤م؟ وشم١مظمذ ؾمٞمئ٤مشمٜم٤م ومؽمد إًمٞمٝمؿ؟
ىم٤مل :إي وا اًمذي ٓ إًمف إٓ هقش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ ضٗ٠ات الػٗع ٛتٕعع عم ٜاملخالفني ًٖٕ الكٗاو:ٛ

هذه ُمـ أقمج٥م اًملوا ٤مت  -ويمٚمٝم٤م قمجٞمٌ٦م  -أن ا ٔ مٚمؿ أهؾ اًمًٜم٦م شمٙمل ًام ًمٚمِمٞمٕم٦م ،ومٚمؿ

ٙميٗمقا سميٙمٗمػمهؿ واؾميح ل دُم٤ماٝمؿ وأقملاوٝمؿ ذم اًمهللٟمٞم٤م طميك أو٤مومقا طمٙم ًام ضمهلل هلل ًا ٟمًٌقه إمم رب
اًمٕم٤معملم ٙمقن ذم أظملة ،وا  اًمذي ٘مقل:

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [إٟمٌٞم٤مء.]19:
وُمع ذًمؽ و٤مدوا ا  ذم طمٙمٛمف وقمهللًمف.
وًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ اعمٗمؽمي قمغم هل اًمٌٞم٧م ،وًمٙمـ اًمٕمج٥م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م وم٘مهلل شم٘مٌٚمقا هذا
اًمٙم م ورووه ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ؟!
ومٙمٞمػ ٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ أن ٘مٌؾ أن ا

٠مظمذ طمًٜم٤مت ىمقم و ٕمٓمٞمٝم٤م ًم٘مقم هظمل ـ و ٠مظمذ ؾمٞمئ٤مت

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،) 91/99شمٗمًػماًمٕمٞم٤مر (.) 19/1
( )1سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)111-119/9قمٚمددؾ اًمنمددااع ( ،)13 /1خميٍمد سمّمدد٤مال اًمددهللرضم٤مت (ص ،)111شمٗمًددػم ٟمددقر
اًمري٘مٚملم (.)99/1
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اعمًٞمئلم و ْمٕمٝم٤م قمغم همػمهؿ؟!
إن ا  إذا ل ٘مٌؾ قمٛمؾ قمٌهلل ُمـ اًمٕمٌ٤مد أسمٓمؾ قمٛمٚمف وضمٕمٚمف هٌ٤م ًء ُمٜمريقر ًا ،أُم٤م أن ٕمٓمٞمف ًمٖمػمهؿ
ومٝمذا مم٤م ٓ ٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ ذم طمؼ رب اًمٕم٤معملم ،سمؾ وٓ ذم طمؼ ُمـ قصػ سم٤مًمٕمهللل ُمـ اًمٌنم ومام سم٤مًمؽ
سملب اًمٕم٤معملم؟!
ًمٙمـ هٙمذا اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة ٓ شمٕملف احلهللود.
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619

املبخح الجاٌ٘
تكفري املخالفني ٔاضتخاله دواّٟي
ٔأعساعّي ٔأوٕاهلي
ادطؾى إول :تؽػر ادخوفػ فؾشقعي
ادطؾى افثوين :أؿقال ظؾامء افطوئػي دم تؽػر ادخوفػ
ادطؾى افثوفٌ :اشتحالل ؿتؾ ادخوفػ وأخذ موفف
ادطؾى افرابع :اشتحالل أظراض ادخوفػغ بغقبتفؿ وشبفؿ وفعـفؿ وافؽذب ظؾقفؿ
ادطؾى اخلومس :دظقى أن افرصد دم خالف بؼقي إمي
ادطؾى افسودس :دظقى أن ادفدي يـسخ ديـ ادسؾؿغ ايويل
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املطمب األٔه
تكفري املخالف لمػٗعٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :إن ا ٟ مّم٥م قمٚمٞم ً٤م

قمٚم ًام سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مدف ،ومٛمدـ قملومدف يمد٤من

ُم١مُمٜم ً٤م ،وُمـ أٟمٙمله يم٤من يم٤مومل ًا ،وُمـ ضمٝمٚمف يم٤من و٤مًٓ..ش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب إسملاهٞمؿ أٟمف ىم٤مل« :إن قمٚمٞم ً٤م

سم٤مب ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م ،ومٛمـ دظمؾ سم٤مسمف يم٤من

ُم١مُمٜم ً٤م ،وُمـ ظملج ُمـ سم٤مسمف يم٤من يم٤مومل ًا ،وُمـ ل هللظمؾ ومٞمف ول خيلج ُمٜمف يم٤من ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمذ ـ  ومٞمٝمؿ
اعمِمٞمئ٦مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤ملُ ..« :مـ قملومٜم٤م يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م ،وُمـ أٟمٙملٟم٤م يم٤من يم٤مومل ًا ،وُمـ ل ٕملومٜم٤م
ول ٜمٙملٟم٤م يم٤من و٤مًٓ طميك لضمع إمم اهلهللى اًمذي اومؽموف ا قمٚمٞمف ُمـ ـم٤مقميٜم٤م اًمقاضمٌ٦م ،وم٢من ُم٤مت قمغم
و ًميف ٗمٕمؾ ا سمف ُم٤م ِم٤مءش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :إن ا شمٕم٤ممم ضمٕمؾ قمٚمٞم٤مً

قمٚم ًام سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ

وسمٞمٜمف قمٚمؿ همػمه ،ومٛمـ شمٌٕمف يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م ،وُمـ ضمحهلله يم٤من يم٤مومل ًا ،وُمـ ؿمؽ ومٞمف يم٤من ُمنميم ً٤مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل« :إن قمٚمٞم ً٤م

سم٤مب ههللىُ ،مـ قملومف يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م ،وُمـ ظم٤مًمٗمف

يم٤من يم٤مومل ًا ،وُمـ أٟمٙمله دظمؾ اًمٜم٤مرش( ).
 )9وٟمً٥م اًمّمهللوق ذم اًمٕمٚمؾ إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىمد٤مل« :إن اًمٕمٚمدؿ اًمدذي وودٕمف رؾمدقل ا  قمٜمدهلل

( ) اًمٙمددد٤مذم (  ،)199/احلدددهللااؼ اًمٜمددد٤مضة ( ،) 1 /9يميددد٤مب اًمٓمٝمددد٤مرة ًمٚمخٛمٞمٜمدددل ( ،)9 9/9وؾمددد٤ماؾ اًمِمدددٞمٕم٦م
( ،)991/11إُم٤مزم ًمٚمٓمقد (ص ،)1 1طمٚمٞم٦م إسملار ( ،)111/1سمح٤مر إٟمقار ( ،)911/91ضم٤مُمع أطم٤مد د٨م
اًمِمٞمٕم٦م ( ،)1 /19أقمٞم٤من ُمٕملوم٦م اًمِمٞمٕم٦م (ُ ،)99/9مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص.)99
( )1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( ،) 11/9اًمٙم٤مذم ( ،)913/1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)991/11سمح٤مر إٟمقار ( ،)919/91ضمد٤مُمع
أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)11/19
( )9اًمٙم٤مذم (  ،) 19/وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)991/11سمح٤مر إٟمقار ( ،)919/91ضم٤مُمع أطم٤مد د٨م اًمِمدٞمٕم٦م (،)1 /19
احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (ٟ ،) 11/9مي٤ما٩م إومٙم٤مر (ص.)199:
( )1احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة ( ،) 19/9در اعمٜمْمددقد ( ،)199/1سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،) 99/93ضمدد٤مُمع أطم٤مد دد٨م اًمِمددٞمٕم٦م
( ،)11/19يمي٤مب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمخقال (.)11/1
( )9احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (ٟ ،) 11/9مي٤ما٩م إومٙم٤مر (ص ،)193اعمح٤مؾمـ (ص ،)13وؾم٤ماؾ اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)919/11سمحد٤مر
إٟمقار ( ،)99 /9ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)19/19
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ُمـ قملومف يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م وُمـ ضمحهلله يم٤من يم٤مومل ًاش( ).
 )9وروي قمـ اًمّم٤مدق

أٟمف ىم٤مل« :ايُم٤مم قمٚمؿ سملم ا  وسملم ظمٚم٘مفُ ،مـ قملومف يم٤من ُم١مُمٜم٤مًَ

وُمـ أٟمٙمله يم٤من يم٤مومل ًاش( ).
 )1ورووا قمـ اًمٜمٌل  أٟمف ىم٤مل حلذ ٗم٦م سمـ اًمٞمامن٤ « :م طمذ ٗم٦م! إن طمجد٦م ا قمٚمدٞمٙمؿ سمٕمدهللي قمدكم
سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،اًمٙمٗمل سمف يمٗمل سم٤م ؾمٌح٤مٟمف ،واًمنمك سمف ذك سم٤م ؾمدٌح٤مٟمف ،واًمِمدؽ ومٞمدف ؿمدؽ ذم

ا ؾمٌح٤مٟمف ،وايحل٤مد ومٞمف إحلد٤مد ذم ا ؾمدٌح٤مٟمف ،وايٟمٙمد٤مر ًمدف إٟمٙمد٤مر شمٕمد٤ممم ،واي دامن سمدف إ دامن سمد٤م
شمٕم٤مممٟٕ ،مف أظمق رؾمقل ا  ،ووصٞمف ،وإُم٤مم أُميف وُمقٓهؿ ،وهق طمٌؾ ا اعميدلم وقملوشمدف اًمدقصم٘مك
اًميل ٓ اٟمٗمّم٤مم هل٤م ..احلهلل ٨مش( ).
) وٟمًٌقا إمم اًمّمح٤مف أٟمف ىم٤مل« :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﭨﭩ

ﭪ ﭫﭬ [اًميٖم٤مسمـ ]1:وم٘م٤مل :قملف ا شمٕم٤ممم إ امهنؿ سمٛمقآشمٜم٤م ويمٗملهؿ هب٤م قم أظمذ قمٚمٞمٝمؿ اعمٞمري٤مق
وهؿ ذر ذم صٚم٥م هدمش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتكفري السٔاٖات الػٗعٗ ٛلمىخالفني:

ووٕم٧م روا ٤مت سم٤مؾمؿ إاٛم٦م شمٙمٗمل يمؾ ُمـ ل ٘مؾ سم٤ميُم٤مُم٦م ،وىمهلل سمٚمٖم٧م هذه اًملوا ٤مت طمهلل ًا

ّمٕم٥م طمٍمهُ ،مريٚمف يمٛمريؾ اًملوا ٤مت اًميل ووٕم٧م يصمٌ٤مت حتل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،ويم مه٤م ُمـ ُمٜمٌع
واطمهلل وهلهللف واطمهلل هق« :ومّمؾ إُم٦م قمـ د ٜمٝم٤م وشمٗمل ؼ وطمهللهت٤مش.
وًمٞمس اًمٕمج٥م ممـ ووع هذه اًملوا ٤متً ،مٙمـ اًمٕمج٥م ُمـ أؿمخ٤مص قصٗمقن سم٠مهنؿ قمٚمامء يمٞمػ
ىمٌٚمقه٤م وطمٙمٛمقا هب٤م قمغم ُمٚمٞم٤مرات اعمًٚمٛملم سم٤مًمٙمٗمل ول ٙمٚمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ قمٜم٤مء اًميٗمٙمل ومٞمٝم٤م وشميٌع

( ) احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (ُ ،) 19/9مٜمٝمد٤مج اًمّمد٤محللم (  ،)999/قمٚمدؾ اًمنمدااع (  ،)1 1/سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)11/
وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)919/11ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)1 /19
( )1احلهللااؼ اًمٜمد٤مضة ( ،) 19/9سمحد٤مر إٟمدقار (ُ ،)11/19مٞمدزان احلٙمٛمد٦م (  ،) 11/يميد٤مب اًمٓمٝمد٤مرة ًمألٟمّمد٤مري
(.)991/1
( )9إُم٤مزم ًمٚمّمدهللوق (ص ،)191سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)39/91هم٤م د٦م اعمدلام ( ،) 39/1احلدهللااؼ اًمٜمد٤مضة (،) 11/9
ٟمي٤ما٩م إومٙم٤مر (ص.)111
( )1اًمٙمدد٤مذم (  ،)119/احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة (ٟ ،) 19/9ميدد٤ما٩م إومٙمدد٤مر (ص ،)111سمحدد٤مر إٟمددقار (ٟ ،)191/9مددقر
اًمؼماهلم ( ،) 11/1شم٠مو ؾ أ ٤مت ( ،)939/1خميٍم سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص.) 91
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613

ُمّم٤مدره٤م ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمهلله٤م وُم٘م٤مرٟميٝم٤م سم٠مُمري٤مهل٤م مم٤م طمٗمٚم٧م سمف ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م ،مم٤م ًمق ىمٞمؾ سمف ٕدى إمم
اًمٙمٗمل ،وُمٜمٝم٤م روا ٤مت حتل ػ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمام شم٘مهللم.
وايُم٤مُم٦م اًميل ضمٕمٚمقه٤م ريمٜم٤مً ُمـ أريم٤من اًمهلل ـ ُمـ ىم٤مل سمف ومٝمق ُم١مُمـ ،وُمـ ل ٘مؾ سمف ومٝمق يم٤موملً ،مق
يم٤من يمذًمؽ ًمقرد ذيمله ذم يمي٤مب ا  سمٚمٗمظ س ح ِّسملم لومع اًمٜمدزاع َُمريَ ُٚمف يمٛمريؾ مجٞمع أريم٤من اًمهلل ـ
اخلٛمً٦م :اًمقطمهللاٟمٞم٦م ،واًملؾم٤مًم٦م ،واًمّم ة ،واًمزيم٤مة ،واًمّمٞم٤مم واحل٩م ،طمٞم٨م ورد سمٞم٤من وضمقهب٤م
ووملوٞميٝم٤م سمٜمّمقص سحي٦م ٓ جم٤مل ًم ظمي ف ومٞمٝم٤م ،ومٚمق يم٤مٟم٧م ايُم٤مُم٦م ُمريٚمٝم٤م ًمذيملت ذم يمي٤مب ا
 قمغم ٟمًؼ شمٚمؽ إريم٤من .أُم٤م أن شمذيمل أًمٗم٤مظ جمٛمٚم٦م صمؿ شمٗمن سم٤ميُم٤مُم٦م ومٝمذا ُمـ اخلٚمؾ اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف
ذًمؽ اًمٗمٝمؿ اًمِمٞمٕمل ًمٚمٜمّمقص.
واٟمٔمل إمم هذه إًمٗم٤مظ ذم اًملوا ٤مت اًميل دمزم سمٙمٗمل يمؾ ُمـ ل ٘مؾ سم٤ميُم٤مُم٦مُ ،مع أن يمي٤مب ا 
ٍ
ظم٤مل ُمـ ذيمل هذه ايُم٤مُم٦م وظم٤مل ُمـ ذيمل وضمقهب٤م.
أ ٛمٙمـ أن شمٙمقن ايُم٤مُم٦م هل٤م هذه اعمٙم٤مٟم٦م اًميل ٙمٗمل ُمـ ل ٘مؾ هب٤م وٓ ٠ميت هل٤م ذيمل ذم اًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ سم٠مًمٗم٤مظ شملومع اًمٜمدزاع؟!
ًمٙمـ اًمِمٞمٕمل ٓ ًيٓمٞمع اًمي٠مُمؾ ذم هذه اعمً٠مًم٦م وًمق ًمهللىمٞم٘م٦م واطمهللة ،وإٓ ًمق شم٠مُمؾ ٟٓمٙمِمػ ًمف
احلؼ سم٢مذن ا .
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وؿػوت مع افروايوت:
 ُم٤م ٟمً٥م إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل« :إن ا ٟمّم٥م قمٚمٞم ً٤م قمٚم ًامش ويمذًمؽ قمـ اًمّم٤مدق« :إن ا شمٕم٤مممضمٕمؾ قمٚمٞم ً٤م قمٚم ًامش ومٙم هذ ـ اًمٜمّملم ٘ملران« :أن ا ٟ مّم٥م قمٚمٞم ً٤م إُم٤مُم ً٤مش.
وًمٙمـ أًمٞمس ٟمًٌ٦م هذا إُمل إمم ا ٕ مٜمل أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ذيمله ذم يمي٤مسمف!!
وم٠م ـ ذم يمي٤مب ا  ذيمل قمكم أو ذيمل إُم٤مُميف؟!
إن هذا ىمقل ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ذم يمي٤مب ا !!
 -1أُم٤م ُم٤م ٟمً٥م إمم اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل قمـ إُم٤مُم٦م قمكم« :ومٛمـ قملومف يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م وُمـ أٟمٙمله يم٤من يم٤مومل ًاش،
وهٙمذا يمؾ اًملوا ٤مت شمٙمٗمل ُمـ ل ٘مؾ سم٢مُم٤مُم٦م قمكم أو إاٛم٦م .ومٙمٞمػ لشم٥م ا  هذا احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمؿ
قمغم أُمل ل ٌٞمٜمف ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة واطمهللة؟!
أ ٛمٙمـ قم٘م ً أن ٗملض ا  هذا إُمل صمؿ ٓ ذيمله سحي ً٤م ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة واطمهللة؟!
وىمهلل سمٚمغ سم٤مًملوا ٤مت أن ٟمّم٧م قمغم أن( :اًمٙمٗمل سمف –أي :سمٕمكم -يمٗمل سم٤م واًمنمك سمف ذك سم٤م .)..
يمٞمػ حيٙمؿ رب اًمٕم٤معملم اًملءوف اًملطمٞمؿ سمخٚم٘مف سمٙمٗمل وذك وإحل٤مد ُمـ ل ١مُمـ سمِمخص ل
ذيمله ذم يمي٤مسمف وًمق ُملة واطمهللة؟!
أ ـ قم٘مقل اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
إهن٤م عم١ماُملة قمٚمٞمٙمؿ وقمغم إظمقاٟمٙمؿ ُمـ اًمٓمقااػ إظملى ًمٗمّمٚمٙمؿ قمـ إظمقاٟمٙمؿ ومٝمؾ
شمٕم٘مٚمقن؟!
هؾ ٛمٙمـ عمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك ُمري ً أن قضم٥م أُمل ًا قمغم اًمٜم٤مس سم٠مًمٗم٤مظ همػم سحي٦م صمؿ ٕم٤مىم٥م ُمـ ل
ٛميريؾ ذًمؽ إُمل اعمحيٛمؾ؟!
هؾ ٛمٙمـ ًمألب أن ٗملض قمغم أوٓده أُمل ًا سمٚمٗمظ همػم س ح ،صمؿ ٕم٤مىم٥م ُمـ ل ٗمٕمؾ ُمع قمهللم
ووقح اعملاد سمّمقرة سمٞمٜم٦م؟!
إن ا  أضمؾ وأقمغم ُمـ أن ٗمٕمؾ ُم٤م ٓ ٚمٞمؼ سم٠مطمهلل ُمـ قمٌ٤مده ؾمٌح٤مٟمف ،ورمحيف أوؾمع وطمٙمٛميف
أقمٔمؿ ُمـ أن ٕم٤مىم٥م قمغم أُمل ل ٌٞمٜمف اًمٌٞم٤من اًمِم٤مذم؟!
وم ٝمؾ ٕم٘مؾ أرسم٤مب اًمٓم٤ماٗم٦م و يٜمٌٝمقا إمم ظمٓمقرة ُم٤م ٗمٕمٚمقن وُم٤م ٕمي٘مهللون؟!
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املطمب الجاٌ٘
أقٕاه عمىا ٞالطاٟف ٛيف تكفري املخالف
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

) ٘مقل اًمٓمقد« :ودومع ايُم٤مُم٦م قمٜمهللهؿ وضمحهلله٤م يمهللومع اًمٜمٌقة وضمحهلله٤م ؾمقاءش( ).

وإاٛم٦م
 )1و ٘مقل اسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل (ت91 :هد)« :واقمي٘م٤مدٟم٤م ومٞمٛمـ ضمحهلل إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم
ّ
ُمـ سمٕمهلله أٟمّف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ضمحهلل ٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء ،واقمي٘م٤مدٟم٤م ومٞمٛمـ أىمل سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم وأٟمٙمل واطمهللً ا ُمـ سمٕمهلله
ُمـ إاٛم٦م أٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أىمل سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء وأٟمٙمل ٟمٌقة حمٛمهللش( ).
 )9و ٘مقل اعمٗمٞمهلل« :اشمّٗم٘م٧م ايُم٤مُم ّٞم٦م قمغم ّ
إاٛم٦م وضمحهلل ُم٤م أوضمٌف ا
أن ُمـ أٟمٙمل إُم٤مُم٦م أطمهلل ُمـ
ّ
شمٕم٤ممم ًمف ُمـ وملض اًمٓمّ٤مقم٦م ومٝمق يم٤مومل ّ
ًيحؼ ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜمّ٤مرش( ).
ّ
و٤مل ُُم
 )1و ٘مقل حمٛمهلل ضمقاد اًمٕم٤مُمكم« :اي امن قمٜمهللٟم٤م إٟمام يح٘مؼ سم٤مٓقمؽماف سم٢مُم٤مُم٦م إاٛم٦م آصمٜمل قمنم
 ،إٓ ُمـ ُم٤مت ذم قمٝمهلل أطمهللهؿ وم

ِمؽمط ذم إ امٟمف إٓ ُمٕملوم٦م إُم٤مم زُم٤مٟمف وُمـ ىمٌٚمفش( ).

 )9و ٘مقل أُمػم حمٛمهلل اًم٘مزو ٜمل« :إن ُمـ ٙمٗمل سمقٓ ٦م قمكم وإُم٤مُميف

وم٘مهلل أؾم٘مط اي امن ُمـ

طمً٤مسمف وأطمٌط سمذًمؽ قمٛمٚمفش( ).
 )9وأورد ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي قمٜمقاٟم ً٤م ىم٤مل ومٞمف« :ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜم٤مص٥م اًمذي ورد ذم إظمٌ٤مر أٟمف
ذ ُمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمجقد ،وأٟمف يم٤مومل سم٢ممج٤مع قمٚمامء ايُم٤مُمٞم٦م روقان ا
ٟمجس وأٟمف  ٌّ
قمٚمٞمٝمؿش.
.

وومن اًمٜم٤مص٥م سم٠مٟمف يمؾ ُمـ ل ٘مؾ سم٢مُم٤مُم٦م قمكم

واومؽمى قمغم رؾمقل ا ^ أٟمف ىم٤مل« :إن قم ُم٦م اًمٜم٤مص٥م شم٘مهلل ؿ همػم قمكم قمٚمٞمفش.
صمؿ ىم٤مل« :و ١م هلل هذا اعمٕمٜمك أن إاٛم٦م

وظمقاصٝمؿ أـمٚم٘مقا ًمٗمظ اًمٜم٤مص٥م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م
َّ

( ) آىميّم٤مد (ص.)119:
( )1آقمي٘م٤مدات ذم د ـ ايُم٤مُمٞم٦م (ص ،) 11سمح٤مر إٟمقار (.)999/1
( )9أوااؾ اعم٘م٤مٓت (ص ،)913 ،11:سمح٤مر إٟمقار (.)999/1
( )1يمِمػ اًمٚمري٤مم (ُ ،)1 9/1مٗمي٤مح اًمٙملاُم٦م عمحٛمهلل ضمقاد اًمٕم٤مُمكم (.)199/1
( )9اًمِمٞمٕم٦م ذم قم٘م٤ماهللهؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ (ص.)11:
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سمؾ يم٤من ًمف اٟم٘مٓم٤مع إًمٞمٝمؿ ،ويم٤من

ٔمٝمل هلؿ اًميقددش.
صمؿ ىم٤مل« :وأُم٤م إـم ق ايؾم م قمٚمٞمٝمؿ ذم سمٕمض اًملوا ٤مت ومٚميب ُمـ اًميِمٌٞمف واعمج٤مز واًميٗم٤مشم٤مً
إمم ضم٤مٟم٥م اًمي٘مٞم٦م اًميل هل ُمٜم٤مط إطمٙم٤ممش( ).
 )9وأورد اًمٌحلاين أىمقال اعمٙمٗمل ـ صمؿ ىم٤مل« :وم٢ممم هذا اًم٘مقل ذه٥م أسمق اًمّم ح واسمـ إدر س
وؾم ر ،وهق احلؼ اًمٔم٤مهل سمؾ اًمٍم ح ُمـ إظمٌ٤مر ٓؾميٗم٤مويٝم٤م وشمٙم٤مصمله٤م سمٙمٗمل اعمخ٤مًمػ وٟمّمٌف
وذيمفش.
وىم٤مل« :واًم٘مقل سم٤مًمٙمٗمل هق اعمِمٝمقر سملم إصح٤مب ُمـ قمٚماماٜم٤م اعمي٘مهللُملم (روقان ا قمٚمٞمٝمؿ
أمجٕملم)ش( ).
 )1وىم٤مل اخلقال « :وم٤مًمّمحٞمح احلٙمؿ سمٓمٝم٤مرة مجٞمع اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م وإؾم ُمٝمؿ
فم٤مهل ًا سم وملق ذم ذًمؽ سملم أهؾ اخل ف وسملم همػمهؿ ،وإن يم٤من مجٞمٕمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤مومل ـ وهؿ
اًمذ ـ ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ سمٛمًٚمؿ اًمهللٟمٞم٤م ويم٤مومل أظملةش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜأقٕاه عمىا ٞالطاٟف ٛيف تكفري املخالف:

ٓ وملق سملم هذه إىمقال وسملم ُم٤م ورد ذم اًملوا ٤مت ُمـ شمٙمٗمػم اًمذي ٓ ٘مقل سم٤ميُم٤مُم٦م ،سمؾ ٜم٘مؾ

اعمٗمٞمهلل إمج٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م طمٞم٨م ىم٤مل( :اشمٗم٘م٧م ايُم٤مُمٞم٦م .)..صمؿ يجلأ هذه اجللأة اًمٕمجٞمٌ٦م ذم إؾمٜم٤مد إىمقال
إمم رؾمقل ا ^ طمٞم٨م ىم٤مل اجلزاالي :إن رؾمقل ا ^ ىم٤مل( :إن قم ُم٦م اًمٜم٤مص٥م .)..ومٙمٞمػ ٛمٙمـ
ُٕمري٤مل ه١مٓء أن ١ممتٜمقا قمغم د ـ ا  وهؿ قردون إىمقال اعمٙمذوسم٦م ًمٞمهللقمٛمقا هب٤م اعمذه٥م؟
صمؿ ٜمٙمِمػ ُملاد أصح٤مب اًم٘مقل اًمذي ٓ ٙمٗمل اعمخ٤مًمٗملم سم٠من ظم ومٝمؿ ُمع اعمٙمٗمل ـ ظم ف
صقري ،إذ ٘ملر اخلقال وهق أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم قمٍمه أن مجٞمع اعمخ٤مًمٗملم يمٗم٤مر ،وإٟمام ؾمٛمقا
ُمًٚمٛملم صقر ً٤م وًمٙمٜمٝمؿ ذم أظملة يمٗم٤مر!!
٘مقل اخلقال( :وإن يم٤من مجٞمٕمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م يم٤مومل ـ وهؿ اًمذ ـ ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ سمٛمًٚمؿ اًمهللٟمٞم٤م ويم٤مومل

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ( ،)911-919/1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.) 91/9
( )1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.)991/ 1
( )9يمي٤مب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمخقال (.)19/1
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أظملةش( ).
وم٠مي وملق إذ ًا سملم اًميٙمٗمػم ـ؟!
وهبذا يٌلم أصمل شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م قمغم هل اًمٌٞم٧م يمٞمػ ذه٥م وحٞميٝم٤م أىمقام واٟمٗمّمٚمقا قمـ
إُم٦م ،وميح٘م٘م٧م أههللاف اعميآُمل ـ قمغم د ـ ا .

( ) يمي٤مب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمخقال (.)19/1
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املطمب الجالح
اضتخاله قتن املخالف ٔأخر والْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أطمهلل أاٛميٝمؿ ىمقًمفً« :مقٓ أٟمّ٤م ٟمخ٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن ٘ميؾ اًملضمؾ ُمٜمٙمؿ سملضمؾ ُمٜمٝمؿ،

ورضمؾ ُمٜمٙمؿ ظمػم ُمـ أًمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ُٕملٟم٤ميمؿ سم٤مًم٘ميؾ هلؿ وًمٙمـ ذًمؽ إمم ايُم٤ممش( ).
 )1وأورد اًملوا ٦م اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين وزاد ذم ًمٗمٔمٝم٤م …« :وًمقٓ أن ٟمخ٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن ٘ميؾ رضمؾ
ُمٜمٙمؿ سملضمؾ ُمٜمٝمؿ ورضمؾ ُمٜمٙمؿ ظمػم ُمـ أًمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ وُم٤ما٦م أًمػ ُمٜمٝمؿ ُٕملٟم٤ميمؿ سم٤مًم٘ميؾ هلؿ
وًمٙمـ ذًمؽ إمم ايُم٤ممش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ُؾمئؾ قمـ اعمٝمهللي« :أ ًػم سمًػمة حمٛمهلل ^؟ وم٘م٤مل :هٞمٝم٤مت ٤م زرارة
ُم٤م ًػم سمًػمشمف .ىمٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ل َ؟ ىم٤مل :إن رؾمقل ا  ؾم٤مر ذم أُميف سم٤معمـ ،يم٤من ي٠مًمػ
اًمٜم٤مس ،واًم٘م٤ماؿ ًػم سم٤مًم٘ميؾ ،سمذاك أُمل ذم اًمٙمي٤مب اًمذي ُمٕمف أن ًػم سم٤مًم٘ميؾ وٓ ًييٞم٥م أطمهلل ًاش( ).
 )4وؿول افبحراين دم ـتوبف ايدائؼ افـورضة« :وإمم هذا اًم٘مقل ذه٥م أسمق اًمّم ح واسمـ إدر س
وؾم ر ،وهق احلؼ اًمٔم٤مهل سمؾ اًمٍم ح ُمـ إظمٌ٤مر ٓؾميٗم٤مويٝم٤م وشمٙم٤مصمله٤م سمٙمٗمل اعمخ٤مًمػ وٟمّمٌف
وذيمف وطمؾ ُم٤مًمف ودُمف ،يمام سمًٓمٜم٤م قمٚمٞمف اًمٙم م ،سمام ٓ حيقم طمقًمف ؿمٌٝم٦م اًمٜم٘مض وايسملام ذم يمي٤مب
اًمِمٝم٤مب اًمري٤مىم٥مش( ).
صمؿ شمٕم٘م٥م اعم٘مهللس إردسمٞمكم وفم٤مهل اخللاؾم٤مين ذم اًمٙمٗم٤م ٦م اًمذ ـ ٘مقًمقن :إن اًمٔم٤مهل ُمـ قمٛمقم
إدًم٦م حتل ؿ اًمٖمٞمٌ٦م ُمًيهللًٓ سمام ىم٤مًمف حمٛمهلل طمًـ اًمٜمجٗمل (ت 199 :هد) ذم يمي٤مب (ضمقاهل اًمٙم م ذم
ذح ذااع ايؾم م) وهق ( :يمٞمػ يّمقر إظمقة سملم اعم١مُمـ واعمخ٤مًمػ سمٕمهلل شمقاشمل اًملوا ٤مت وشمٔم٤مومل
أ ٤مت ذم وضمقب ُمٕم٤مداهتؿ واًمؼماءة ُمٜمٝمؿ).

( ) وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)11/ 9احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ( ،) 99/ 1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ،) 13/ 9هتذ ٥م إطمٙمد٤مم
( ،)919/9ضمقاهل اًمٙم م ( .)919/1
( )1اًمقاذم (.)93/ 1
( )9اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمٕمامين (ص ،)199:قمٍم اًمٔمٝمقر (ص.) 1 :
( )1احلهللااؼ اًمٜم٤مضة (.)991/ 1
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ثؿ ؿول( :وُم٤م أسمٕمهلل ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اخلقاضم٤م ٟمّمػم اًمهلل ـ اًمٓمقد( ) واًمٕم ُم٦م احلكم( ) وهمػمهؿ ممـ
لى ىميٚمٝمؿ ،وٟمحقه ُمـ أطمقال اًمٙمٗم٤مر ،طميك وىمع ُمٜمٝمؿ ُم٤م وىمع ذم سمٖمهللاد وٟمقاطمٞمٝم٤م)( ).
وأظمػم ًا ظميؿ اعمٌح٨م سم٘مقًمف( :وقمدغم يمدؾ طمد٤مل وم٘مدهلل فمٝمدل اظميّمد٤مص احللُمد٦م سمد٤معم١مُمٜملم ،اًم٘مد٤ماٚملم
سم٢مُم٤مُم٦م إاٛم٦م آصمٜمل قمنم دون همػمهؿ ُمـ اًمٙم٤مومل ـ واعمخ٤مًمٗملم وًمق سم٢مٟمٙم٤مر واطمهلل ُمٜمٝمؿ

)( ).

 )5وسح كعؿي ار اجلزائري بجقاز ؿتؾفؿ وأخذ أمقاهلؿ مسضتدًٓ بروايضوت مـسضقبي إػ إاٛمد٦م،
وم٘مد٤مل( :أ -روى ؿمدٞمل اًمٓم٤ماٗمد٦م ٟمد َّدقر ا ُملىمدهلله ذم سمد٤مب اخلٛمدس واًمٖمٜمدد٤ماؿ ُمدـ يميد٤مب اًميٝمدذ ٥م سمًددٜمهلل
صحٞمح قمـ ُمقٟٓم٤م اًمّم٤مدق

ىم٤مل :ظمذ ُم٤مل اًمٜم٤مص٥م طمٞم٨م ُم٤م وضمهللت واسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م سم٤مخلٛمس.

ب -وروى سمٕمهلله سمٓمل ؼ طمًـ قمـ ّ
اعمٕمغم :ظمذ ُم٤مل اًمٜم٤مص٥م طمٞم٨م وضمهللت واسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م
سم٤مخلٛمس.
ج -وروى اًمّمهللوق ـم٤مب صملاه ذم اًمٕمٚمؾ ُمًٜمهلل ًا إمم داود سمـ وملىمهلل ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب قمٌهلل ا
ُ :م٤م شم٘مقل ذم ىميؾ اًمٜم٤مص٥م؟شىم٤مل :طم ل اًمهللم ًمٙمٜمل أشم٘مل قمٚمٞمؽ ،وم٢من ىمهللرت أن شم٘مٚم٥م قمٚمٞمف
طم٤مآم ً٤م أو شمٖملىمف ذم ُم٤مء ًمٙمل ٓ ِمٝمهلل سمف قمٚمٞمؽ وم٤مومٕمؾ ،وم٘مٚم٧م :ومام شملى ذم ُم٤مًمف؟ ىم٤مل :ظمذ ُم٤م
ىمهللرتش( ).

( ) هددق حمٛمددهلل سمددـ حمٛمددهلل سمددـ احلًددـ ،أسمددق ضمٕمٗمددلٟ ،مّمددػم اًمددهلل ـ اًمٓمددقد ،يمدد٤من رأؾمد ً٤م ذم اًمٕمٚمددقم اًمٕم٘مٚمٞمدد٦م ،وإرصدد٤مد
واًمل ٤موٞم٤مت .قمٚم٧م ُمٜمزًميف قمٜمهلل (هقٓيمق) .وًمهلل ؾمٜم٦م (939هد) سمٓمقس (ىملب ٟمٞمً٤مسمقر) ،صدٜمػ يميٌد ً٤م ُمٜمٝمد٤م :حتل دل
أصقل إىمٚمٞمهللس ،وشمٚمخٞمص اعمحّمؾ اظميٍم ومٞمف اعمحّمدؾ ًمٚمٗمخدل اًمدلازي ،وهمػمهد٤م .شمدقذم ؾمدٜم٦م (991هدد) .اٟمٔمدل:
أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ( 1 9/3وُم٤م سمٕمهلله٤م)ُ ،مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ًمٚمخقال ( ،)111/ 1إقم م (.)91/9
( )1اسمـ اعمٓمٝمل احلكمُ :مـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘ملن اًمً٤مسمع اهلجلي ،مج٤مل اًمهلل ـ أسمق ُمٜمّمقر ،احلًـ سمـ قؾمػ سمـ قمكم سمـ
اعمٓمٝمل احلكم ،اعمٕملوف سم٤مًمٕم ُم٦م ،وىمهلل سم٤مًمغ اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمريٜم٤مء قمٚمٞمف ،وًمهلل ؾمٜم٦م (911هد) وشمقذم (919هد)ً ،مدف ُم١مًمٗمد٤مت
يمريػمةُ ،مٜمٝم٤مُ ،مٜمٝم٤مج اًمٙملاُم٦م ذم إصمٌ٤مت ايُم٤مُم٦م ،وُمٜميٝمك اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥م ،وخميٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ،اٟمٔمل :روو٤مت
اجلٜم٤مت ،)191/1( ،أُمؾ أُمؾ (.)11 – 1 /1
( )9ضمقاهل اًمٙم م (.)99/11
( )1ضمقاهل اًمٙم م (.)99/11
( )9قمٚمؾ اًمنمااع ( ،)91 /1واٟمٔمل :ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)131/19
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-9وذم اًملوا ٤مت أن قمكم سمـ ٘مٓملم( )  -وهق وز ل اًملؿمٞمهلل  -ىمهلل اضميٛمع ذم طمًٌف مج٤مقم٦م ُمـ
اعمخ٤مًمٗملم ويم٤من ُمـ ظمقاص اًمِمٞمٕم٦م ،وم٠مُمل همٚمامٟمف وههللُمقا ؾم٘مػ اعمحٌس قمغم اعمحٌقؾملم ومامشمقا يمٚمٝمؿ،
ويم٤مٟمقا مخًاما٦م رضمؾ شم٘مل ٌ ً٤م ،وم٠مراد اخل ص ُمـ شمٌٕم٤مت دُم٤ماٝمؿ ،وم٠مرؾمؾ إمم ايُم٤مم ُمقٟٓم٤م اًمٙم٤مفمؿ
 ،ومٙمي٥م

إًمٞمف ضمقاب يمي٤مسمف سم٠مٟمؽ ًمق يمٜم٧م شم٘مهللُم٧م إ َّزم ىمٌؾ ىميٚمٝمؿ عم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ رء ُمـ

دُم٤ماٝمؿ ،وطمٞم٨م أٟمؽ ل شمي٘مهللم إ َّزم ومٙم ِّٗمل قمـ يمؾ رضمؾ ىميٚميف ُمٜمٝمؿ سميٞمس واًميٞمس ظمػم ُمٜمف( ).

( ) قمكم سمـ ٘مٓملم سمـ ُمقؾمك ،أسمق احلًـ ُمقمم سمٜمل أؾمدهلل ( 11- 11هدد) ،وًمدهلل سم٤مًمٙمقومد٦م ،يمد٤من دٌٓمـ اًميِمدٞمع و ٔمٝمدل
ُمقاوم٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م ،و ٕمٛمؾ ًمهللى طمٙم٤مُمٝمؿ و ًيٖمؾ ُمٜمّمٌف ذم ظمهللُمد٦م اًمِمدٞمٕم٦م و لضمدع ذم شمٍمد ػ أُمدقره ٕاٛمديٝمؿ،
اٟمٔمل :رضم٤مل اًمٜمج٤مر (ص ،)199:ظم ص٦م إىمدقال ًمٚمحدكم (ص ،) 91:رضمد٤مل اسمدـ داود (صُ ،) 11:مٕمجدؿ
اعم١مًمٗملم (.)191/9
( )1إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞمد٦م ( ،)911-919/1واٟمٔمدل :سمحد٤مر إٟمدقار ( ،) 31/39هتدذ ٥م إطمٙمد٤مم ( ،) 19/1احلدهللااؼ
اًمٜم٤مضة ( ،)919/ 1ضمقاهل اًمٙم م (ُ ،) 39/11مًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر (.)111/3
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝاضتخاله قتن املخالف ٔأخر والْ

ٕمٞمش اًمِمٞمٕم٦م قمغم ُمهللار اًميد٤مر ل ايؾمد ُمل ذم وؾمدط أهدؾ اًمًدٜم٦م وهدؿ ٕمٚمٛمدقن أهندؿ ؿمدٞمٕم٦م ول
ًيٌٞمحقا ىميٚمٝمؿ وٓ أظمذ أُمقاهلؿ وًمق قمقُمٚمدقا سمٛمريدؾ هدذه اعمٕم٤مُمٚمد٦م اًميدل وردت هبد٤م روا د٤مهتؿ عمد٤م سم٘مدل
ؿمٞمٕمل واطمهلل.
صمؿ إن مجٞمع أصح٤مب اًمهلل ٤مٟم٤مت همػم ايؾم ُمٞم٦م ُمـ هيقد ٦م وٟمٍماٟمٞم٦م وسمقذ ٦م وجمقؾمٞم٦م ٕمٞمش
أصح٤مهب٤م ذم داظمؾ اعمجيٛمع اعمًٚمؿ ول ٘ميٚمقا سمًٌ٥م د ٤مٟم٤مهتؿ.
صمؿ شم٠ميت هذه اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ًميحٞمؾ اعمجيٛمع اعمًٚمؿ إمم ُمنح ًم هميٞم٤مٓت واؾميٌ٤مطم٦م اًمهللُم٤مء
ٕضمؾ اخل ف اًمٕم٘مهللي .صمؿ ٠ميت قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ًمٞم١ميمهللوا هذا اعمٗمٝمقم اخلٓمػم .أًمٞمً٧م هذه ُم١ماُملة قمغم
إُم٦م يؿم٤مقم٦م اًمي٘م٤مشمؾ ذم صٗمقومٝم٤م؟!
إن إاٛم٦م سملهء ُمـ ُمريؾ هذه إىمقال اًميل شمٌٞمح دُم٤م ًء ُمٕمّمقُم٦م وأُمقآً ُمٕمّمقُم٦م سمٜمص اًم٘ملهن
واًمًٜم٦م.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ [اًميقسم٦م:

].

وىم٤مل ^( :أُملت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طميك ِمٝمهللوا أن ٓ إًمف إٓ ا وأن حمٛمهلل ًا رؾمقل ا  ،و ٘مٞمٛمقا
اًمّم ة ،و ١مشمقا اًمزيم٤مة ،وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمحؼ ايؾم م وطمً٤مهبؿ
قمغم ا )( ).
وىم٤مل ^ُ( :مـ ىميؾ ُمٕم٤مههلل ًا ل لح رااح٦م اجلٜم٦م ،وإن رحيٝم٤م شمقضمهلل ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤مُم ً٤م)( ).
وإذا يم٤مٟم٧م هذه أطمٙم٤مم اًمِمٞمٕم٦م وهؿ أىمٚمٞم٦م ذم إُم٦م ومٙمٞمػ سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م إذا ُمٚمٙم٧م إرض؟!
يْمح ذًمؽ ُمـ اًملوا ٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إاٛم٦م قمـ اعمٝمهللي طمٞم٨م ورد أٟمف ٘ميؾ يمؾ اعمخ٤مًمٗملم.
صمؿ إذا اؾميٌ٤مطمقا دُم٤مء اعمخ٤مًمٗملم وم هملاسم٦م ُمـ اؾميٌ٤مطم٦م أُمقاهلؿ.
وم٘مهلل اومؽموا قمغم هل اًمٌٞم٧م أهنؿ ٌٞمحقن أظمذ أُمقال اعمخ٤مًمٗملم ،وإُمقال ُمٕمّمقُم٦م يمٕمّمٛم٦م
اًمهللُم٤مء!
( ) اًمٌخ٤مري (  )13/ح (ُ ،)19مًٚمؿ (  )93/ح ( ) 91قمـ اسمـ قمٛمل.
( )1اًمٌخ٤مري ( ) 39/1ح ( ،)9 99قمـ قمٌهلل ا سمـ قمٛملو.
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ومٝمؾ رأ ٧م أطمهلل ًا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ًيٌٞمح أُمقال اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذ ـ ٕمٞمِمقن ذم وؾمٓمٝمؿ
وهؿ أقمهللاء إُم٦م؟!
إن ُمريؾ هذه اًملوا ٤مت واًمٗمي٤موى اعمٜمًقسم٦م إمم إاٛم٦م حتٞمؾ اعمجيٛمع إمم سم١مرة ىمي٤مل وظمٓمػ وهىم٦م،
وهذا هق ُم٘مّمهلل اعم١ماُملة قمغم هذه إُم٦م ،ومٝمؾ ٕمل قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م هذه إههللاف اًمًٞمئ٦م؟!
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املطمب السابع
اضتخاله أعساض املخالفني بػٗبتّي ٔضبّي ٔلعٍّي ٔالكرب عمّٗي
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

 )1ؿول ادجؾز« :أىمقل :إظمٌ٤مر اًمهللاًم٦م قمغم يمٗمل أيب سمٙمل وقمٛمل وأضاهبام وثقاب فعـفؿ

وافزاءة مـفؿ ومو يتضؿـ بدظفؿ؛ أيمريل ُمـ أن ذيمل ذم هذا اعمجٚمهلل أو ذم جمٚمهللات ؿميك ،وومٞمام أوردٟم٤مه
يمٗم٤م ٦م عمـ أراد ا ههللا يف إمم اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿش( ).
)2وؿول افؽرـل بع د أن أورد بعض افروايوت دم فعـ اخلؾػوء وتؽػرهؿ« :،وهذا اًمٜمحق ذم
حتلى اعميّمهللي حلٍمه مجع ُمٜمف جمٚمهللات ول ٠مت قمغم هظمله ،وىمهلل أورد إُملم
يمي٥م أصح٤مسمٜم٤م مم٤م ًمق ّ
اًمْم٤مسمط اًمري٘م٦م حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمي٤مسمف اًمٙم٤مذم ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ ً٤م يمريػم ًا ،وؾقف أحوديٌ بوفؾعـ
افكيح ،وايٌ ظؾقف مـ إئؿيش( ).
 )9ويؼضقل آيضضي ار افعظؿضضك أبضق افؼوشضضؿ اخلضضقئل ذم «ُمّمدٌ٤مح اًمٗم٘م٤مهدد٦م ذم اعمٕمدد٤مُم تش« :ثبضضً دم
افروايوت وإدظقي وافزيورات جقاز فعضـ ادخضوفػغ ،ووجضقب افضزاءة مضـفؿ ،وإـثضور افسضى ظؾضقفؿ
واهتومفؿ ،وافقؿقعي ؾقفؿ ،أي :ؽقبتفؿٕ ،هنؿ مـ أهؾ افبدع وافريى.
سمؾ ٓ ؿمٌٝم٦م ذم يمٗملهؿ!!( ).
وؿد شئؾ آيي ار افعظؿك أبق افؼوشؿ اخلقئل « :هؾ جيقز اًمٙمذب قمغم اعمٌيهللع أو ُملوج اًمْم ل
ذم ُم٘م٤مم آطميج٤مج قمٚمٞمف إذا يم٤من اًمٙمذب هللطمض طمجيف و ٌٓمؾ دقم٤مو ف اًمٌ٤مـمٚم٦م؟
ؾلجوب :إذا تقؿػ رد بوضؾف ظؾقف جوز( )!

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜاضتخاله عسض املخالفني بػٗبتّي ٔضبّي ٔلعٍّي ٔالكرب عمّٗي:

إذا أضم٤مزوا شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ واؾميٌ٤مطمقا دُمف وُم٤مًمف وم هملاسم٦م ذم أن ًيٌ٤مح قملوف سم٤مًمً٥م واًمِميؿ

واًمٚمٕمـ وآهت٤مم واًمقىمٞمٕم٦م ..وهذه اًمٗمي٤موى شمٙمِمػ قمـ ُمهللى شم٠مصمػم شمٚمؽ اًملوا ٤مت اعمٗمؽماة قمغم ص٤محلل
هل اًمٌٞم٧م .واًمٕمج٥م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماػ يمٞمػ ظمهللقمقا سميٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل شمٌٞمح أقملاض إُم٦م ؾمٌ ً٤م

( ) سمح٤مر إٟمقار (.)933/91
(ٟ )1مٗمح٤مت اًم هقت ذم ًمٕمـ اجلٌ٧م واًمٓم٤مهمقت (ص.) 31:
(ُ )9مّمٌ٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م (.) 9/1
( )1اٟمٔمل :ساط اًمٜمج٤مة ًمٚمٛمػمزا ضمقاد اًميؼم زي ( .)111/
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وؿمي ًام واهت٤مُم ً٤م؟!
وٓ ٟمهللري ُم٤م هل اًمريٛملة اًميل شميح٘مؼ سمٛمريؾ هذه إؾم٤مًمٞم٥م؟!
وم٢مذا يم٤من اعمخ٤مًمػ خمٓمئ ً٤م أو قمغم قم٘مٞمهللة سم٤مـمٚم٦م وم٤معمٓمٚمقب حم٤مورشمف وسمٞم٤من ظمٓمئف ٓ ؾمٌف وؿميٛمف.
وًمٙمـ اًميآُمل قمغم إُم٦م ىمهلل يم٤من ًمف هصم٤مره قمغم اًمٓم٤ماٗم٦م.
ٟمٕمؿ! اعمي٠مظملون حي٤موًمقن إفمٝم٤مر ظم ف هذه اًمّمقرة اًميل ٟم٘مٚم٧م قمـ مجٝمقر اًم٘مهللُم٤مء ،وًمٙمـ ٓ
ًمٚميّمحٞمح واًميؼمؤ ُمـ اًملوا ٤مت وهراء اًم٘مهللُم٤مء ،وإٟمام ًميحًلم اًمٔم٤مهل ،وأُم٤م احل٘م٤ماؼ ومٝمق يمام شم٘مهللم ُمٕمٜم٤م
ُمـ يم م اخلقال اعمٕم٤مس :إىملار اًميٙمٗمػم.
واًمٕمج٥م أهنؿ ًيٌٞمحقن اًمٙمذب ًمٜمٍمة اعمٕمي٘مهلل واحلؼ ٓ حيي٤مج إمم أن ٜمٍم سم٤مًمٙمذب وًمق يم٤من
ُم٤م ًمهللهيؿ طم٘م ً٤م عم٤م اطمي٤مج إمم اًمٙمذب.
وهذا اًمذي أوميك سمف اخلقال هق ظمٚمؼ ىمهلل ؿ ذم اًمٓم٤ماٗم٦م ًمٙمٜمف اٟمٙمِمػ ٕهؾ اًمًٜم٦م وهلذا طمذروا
ُمٜمٝمؿ.
وىمهلل ُمل ُمٕمٜم٤م ذم أول اعمٌح٨م حتذ ل اًمٕمٚمامء ُمـ رواة اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م وُمٜمٝم٤م:
ُمدد٤م رواه اسمددـ أيب طمدد٤مشمؿ سمًددٜمهلله قمددـ ز ددهلل سمددـ هدد٤مرون ىمدد٤ملٙ ٓ( :ميدد٥م قمددـ اًملاومْمدد٦م ،ومدد٢مهنؿ
ٙمذسمقن)( ).
وُم٤م ورواه اسمـ قمهللي سمًٜمهلله قمـ طملُمٚم٦م ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ٘مقلُ( :م٤م ذم أهؾ إهقاء ىمقم
أؿمٝمهلل سم٤مًمزور ُمـ اًملاومْم٦م)(.)5
وه٤م هق اخلقال ٍمح سمجقاز اًمٙمذب ًمٖمٚمٌ٦م اعمخ٤مًمػ وهذا ٌدلم ُمدٜمٝم٩م اًمِمدٞمٕم٦م ذم ٟمٍمدة د دٜمٝمؿ
وأهنؿ ًيٌٞمحقن اًمٙمذب قمغم ا ورؾمقًمف وإاٛم٦م ًمي٘مق ٦م د ٜمٝمؿ وهذا ٗمن اًمًٌ٥م ذم يمريلة اًملوا د٤مت
قمغم هل اًمٌٞم٧م وا طمًٞمٌٝمؿ قمغم ُم٤م صٜمٕمقا.
وم٘مقًمف( :إذا تقؿػ رد بوضؾف ظؾقف جوز) ل خيّمدص ٟمققمٞمد٦م اًمٙمدذب وإٟمدام أـمٚمدؼ ،أي :جيدقز مجٞمدع
أٟمقاع اًمٙمذب ؾمقاء يم٤من قمغم ا  أو قمغم رؾمقًمف أو قمغم إاٛم٦م أو قمغم همدػمهؿ ،ومد٠مي يمدذب شمقىمدػ
قمٚمٞمف ٟمٍمة احلؼ ضم٤مز!!

( ) اجللح واًميٕمهلل ؾ (.)11/1
( )1اًمٙم٤مُمددؾ ذم وددٕمٗم٤مء اًملضمدد٤مل ( ،)191/1هداب اًمِمدد٤مومٕمل ( ،) 13، 19طمٚمٞمدد٦م إوًمٞمدد٤مء ( ،) 1/3ؾمددػم أقم د م
اًمٜمٌ ء(.)91/ 3
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝأُ السغد يف خالف بكٗ ٛاألوٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) قمـ قمٛمل سمـ طمٜمٔمٚم٦م ىم٤مل« :ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

قمـ رضمٚملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مزقم٦م ذم

د ـ أو ُمػماث وميح٤ميمام إمم اًمًٚمٓم٤من وإمم اًم٘مْم٤مة أحيؾ ذًمؽ؟
ىم٤ملُ :مـ حت٤ميمؿ إًمٞمٝمؿ ذم طمؼ أو سم٤مـمؾ وم٢مٟمام حت٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت ،وُم٤م حيٙمؿ ًمف وم٢مٟمام ٠مظمذ ؾمحي٤مً،
وإن يم٤من طم٘م ً٤م صم٤مسمي ً٤م ًمف؛ ٕٟمف أظمذه سمحٙمؿ اًمٓم٤مهمقت ،وىمهلل أُمل ا أن ٙمٗمل سمف ،ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [اًمٜمً٤مء]91:ش.
وم٠مظمذ يهللرج ذم اًمً١مال ًمٞمّمؾ إمم وميقى ُمٗمّمٚم٦م شمٗمّمؾ اًمِمٞمٕم٦م قمـ إُم٦م ،وهل:
ىم٤ملُ :م٤م ظم٤مًمػ اًمٕم٤مُم٦م ومٗمٞمف اًملؿم٤مد.
وم٘مٚم٧م :ضمٕمٚم٧م ومهللاك ،وم٢من واوم٘مٝمام اخلؼمان مجٞمٕم ً٤م.
ىم٤ملٜ :مٔمل إمم ُم٤م هؿ إًمٞمف أُمٞمؾ طمٙم٤مُمٝمؿ وىمْم٤مهتؿ ومٞمؽمك و ١مظمذ سم٤مٔظملش( ).
 )2يؼقل اخلقئل« :إن ايُم٤مُمٞم٦م قمٜمهلل اظمي وم ٝمؿ ذم طمٙمؿ ُمً٠مًم٦م ُم٤م ول ؽمضمح قمٜمهللهؿ ىمقل ذم
وقء اعملضمح٤مت اعمذيمقرة قمٜمهلل اًميٕم٤مرض ،ومٕمٜمهلله٤م أوجبقا ظذ أكػسفؿ أن يرجعقا إػ ؿقل أهؾ افسـي
فؽل يلخذوا بخالؾف ٓظتؼودهؿ بلن ايؼ وافرصد هق دم خموفػي أهؾ افسـي دائؿ ًاش( ).
 )3ويؼقل ادحدث افشقعل يقشػ افبحراين قمـ اعمخ٤مًمٗملم« :اؾميٗم٤مو٧م إظمٌ٤مر سم٠مهنؿ  -ظمذهلؿ
حلٜمَٗم ّٞم٦م قمغم رء ،وأٟمف ل ٌَؼ ذم َ ِهلل ِهؿ
ا شمٕم٤ممم  -ظم٤مرضمقن قمـ ضم٤م ّدة اًمهلل ـ اعمٌلم ،وأهنؿ ًمٞمًقا ُمـ ا َ
إٓ اؾمي٘مٌ٤مل اًم٘مٌٚم٦م ،وأهنؿ ًمٞمًقا إٓ ُمريؾ اجلهللر ،طميك وردت إظمٌ٤مر قمٜمٝمؿ  -صٚمقات ا قمٚمٞمٝمؿ -
أٟمف قمٜمهلل اظمي ف إظمٌ٤مر اًمقاردة ذم إطمٙم٤مم شمٕملض قمغم ُمذهٌٝمؿ و ١مظمذ سمام ظم٤مًمٗمف ،بؾ ورد مو هق
أظظؿ مـ ذفؽ ،وهق أكف إذا وردت ظؾقؽ ؿض ّقي ٓ تعرف حؽؿفو ومل يؽـ دم افبؾد مـ تستػتقف ظـفو،
ِ
ْ
واًمِمٞمل ذم
وخذ بخالؾف ،رواه اًمّمهللوق ذم يمي٤مب قمٞمقن أظمٌ٤مر اًملو٤م
ؾوشتػً ؿويض افبؾد

( ) اًمٙمدد٤مذم (  ،)99/احلددهللااؼ اًمٜمدد٤مضة (  ،)31/ضمددقاهل اًمٙم د م ( ،)99/11حتل ددل إطمٙمدد٤مم ( ،)111/9يمٗم٤م دد٦م
إطمٙم٤مم ( ،)991/1يمِمػ اًمٚمري٤مم ( ،)3/ 1هتذ ٥م إطمٙم٤مم (.)1 1/9
(ُ )1مّمٌ٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م ( .)199-199/
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اًميٝمذ ٥م.
در صقخـو أيب ايسـ (هق اًمٕم ُم٦م اًمِمٞمل ؾمٚمٞمامن اًمٌحلاين ص٤مطم٥م يمي٤مب إرسمٕمقن طمهلل ري ً٤م
ور ُّ
ذم إصمٌ٤مت إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

وًمف ُم١مًمٗم٤مت يمريػمة ىمهلل ذيملٟم٤مه٤م ذم ُم٘مهللُم٦م إرسمٕمقن وملاضمع) أوم٤مض

ا شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ؾمقاٟمح اعمٜمـ ،طمٞم٨م ىم٤مل ذم سمٕمض ومقااهلله سمٕمهلل ٟم٘مؾ اخلؼم اعمِم٤مر إًمٞمف ُم٤م صقرشمف :اٟمٔمل
أ هللك ا سم٢مرؿم٤مده ،وضمٕمٚمؽ ُمـ ظمقاص قمٌ٤مده ،إمم هذا اخلؼم سمٕملم اًمٌّمػمة ،وشمٜم٤موًمف ٍ
سمٞمهلل همػم ىمّمػمة،
ّ
ؾمقغ
وشم٠مُمؾ يمٞمػ ّ

إظمذ سمخ ف ُم٤م ٗميل سمف أهؾ اًمْم ل ُمٓمٚم٘م ً٤م ،شمٜمٌٞمٝم٤مً قمغم أهنؿ -ظمذهلؿ ا

شمٕم٤ممم -ذم يمؾ أطمقاهلؿ وذم مجٞمع أىمقاهلؿ وأقمامهلؿ ٟم٤ميمٌقن قمـ اًمٍماط اًم٘مق ؿ واعمٜمٝم٤مج اعمًي٘مٞمؿ،
ٕمقًمقن ذم ضمٚمٞمؾ إُمقر ودىمٞم٘مٝم٤م قمغم أراء اًمٌ٤مـمٚم٦م ،وأهقااٝمؿ اًمًخٞمٗم٦م ،وقم٘مقهلؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وهؿ
ِّ
حيًٌقن أهنؿ حيًٜمقن صٜمٕم ً٤م اٟميٝمك.
وًمٜمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل أ ْم ً٤م ص٤مطم٥م اًمٗمقااهلل اعمهللٟمٞم٦م -

سم٠مًمٓم٤مومف اًمًٜمٞمّ٦م  -طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمهلل إ لاد اخلؼم

اعمِم٤مر إًمٞمف ،أىمقلُ :مـ مجٚم٦م ٟمٕمامء ا شمٕم٤ممم قمغم اًمٓم٤ماٗم٦م اعمح ّ٘م٦م أٟمّف ّ
ظمغم سملم اًمِمٞمٓم٤من وسملم قمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م
ًمٞمْم ّٚمٝمؿ قمـ احلؼ ذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ٟمٔمل ٦م ًمٞمٙمقن إظمذ سمخ ومٝمؿ ًمٜم٤م و٤مسمٓم٦م يمٚمٞم٦مش( ).
 )1ويؼقل صقخفؿ حسغ بـ صفوب افديـ افؽرـل « :إن اًمٕم٤مُم٦م يم٤من سمٜم٤مء أُملهؿ قمغم اًميٚمٌٞمس
وؾمؽم احلؼ سم٤مًمٌ٤مـمؾ وإفمٝم٤مر اًمٌ٤مـمؾ ذم صقرة احلؼ وحتٚمٞميف سمام قاومؼ ـمٌ٤مع اًمٕمقام ،وُمـ ضملى جملاهؿ
ممـ ٛمٞمؾ إمم اعمزظملوم٤مت واًميٛمقهي٤مت طملص ً٤م قمغم إص ح دٟمٞم٤مه وإن أوضم٥م ذًمؽ وٞم٤مع د ٜمف ،وـون
افؼدموء مـفؿ مو بغ مـوؾؼ يظفر اإلشالم ويسس افؽػر ،وـذاب متصـع بنطفور افزهد يلخذ ديـف،
وبؾقد افػفؿ ظديؿ افشعقر يـؼؾ ـؾ مو شؿعف ويصدق بف شقاء ـون فف أو ظؾقفش( ).

( ) اًمٗمقااهلل اعمهللٟمٞم٦م واًمِمقاههلل اعمٙمٞم٦م (ص.)919:
( )1ههللا ٦م إسملار إمم ـمل ؼ إاٛم٦م إـمٝم٤مر (ص.) 1:
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املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع دعٕ ٝأُ السغد يف خالف بكٗ ٛاألو:ٛ

هذا ُمـ أقمج٥م اًمينم ٕم٤مت قمٜمهلل هذه اًمٓم٤ماٗم٦م  -ويمٚمٝم٤م قمجٞم٥م  -أٟمف إذا ل ٙمـ قمٜمهللهؿ روا ٦م

ُمٜمًقسم٦م إمم أاٛميٝمؿ أن ٜمٔمل ذم قمٛمؾ أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ ١مظمذ سمخ ومف.
وهذا اعمٜمٝم ٩م ٓ قضمهلل ذم مجٞمع اًمهلل ٤مٟم٤مت اًمًامو ٦م وٓ اعمذاه٥م إروٞم٦م ُمٜمذ ظمٚمؼ ا .
اخلٚمؼ إمم اًمٞمقم أن جيٕمؾ ىمقل أصح٤مب د ـ ُمـ إد ٤من أو ـم٤ماٗم٦م ُمـ اًمٓمقااػ ُمٞمزاٟم ً٤م ًمألظمذ
سمخ ومف ذم ُمً٤ماؾ اخل ف؟!
أًمٞمً٧م هذه طمٚم٘م٦م ضمهلل هللة ُمـ طمٚم٘م٤مت اعم١ماُملة ًمٗمّمؾ هذه اًمٓم٤ماٗم٦م قمـ إُم٦م؟!
ِل َ ل ُجيٕمؾ ُم٤م هق قمٚمٞمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس هق اعمٕمٚمؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ؟!
وٓ زال هذا اعمٜمٝم٩م إمم اًمٞمقم يمام ٘ملره أيمؼم جميٝمهللهيؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مض« :اخلقالش!
وهذا ٙمِمػ ُمهللى أصمل شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل ووٕم٧م قمغم إاٛم٦م وشم٘مٌٚمٝم٤م أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م يمٖمػمه٤م
ُمـ اًملوا ٤مت اًميل شمًٌٌ٧م ذم ومّمؾ هذه اًمٓم٤ماٗم٦م قمـ إُم٦م.
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املطمب الطادع
دعٕ ٝأُ املّدٍٖ ٙطخ دَٖ املطمىني احلال٘
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا « :أٟمف ُؾمئؾ قمـ اعمٝمهللي :يمٞمػ ؾمػمشمف؟ وم٘م٤ملّ :مٜمع يمام صٜمع رؾمقل ا

 ،ادم مو ـون ؿبؾف ،ـام هدم رشقل ار  أمر اجلوهؾقي ،ويستلكػ اإلشالم مـ جديدش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل ذم اًم٘م٤ماؿ« :ومقا ًمٙم٠مين أٟمٔمل إًمٞمف سملم اًمليمـ واعم٘م٤مم ،يبويع
افـوس بلمر جديد صديد ،وـتوب جديد ،وشؾطون جديد مـ افسامءش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إذا ىم٤مم ىم٤ماؿ هل حمٛمهلل

طمٙمؿ سمحٙمؿ داود وؾمٚمٞمامن وٓ

ً٠مل سمٞمٜم٦مش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ضمٕمٞمهلل اهلٛمهللاين قمـ قمكم سمـ احلًلم

ىم٤مل« :ؾم٠مًميف سم٠مي طمٙمؿ حتٙمٛمقن؟ ىمد٤مل:

طمٙمؿ هل داود وم٢من أقمٞم٤مٟم٤م رء شمٚم٘م٤مٟم٤م سمف روح اًم٘مهللسش( ).
 )1وىمهلل قمٜمقن اًمٙمٚمٞمٜمل هلذا اعمقوقع ،وم٘م٤مل« :سم٤مب ذم إاٛم٦م أهنؿ إذا فمٝمل أُملهؿ طمٙمٛمقا سمحٙمدؿ
داود وهل داود وٓ ً٠مًمقن اًمٌٞمٜم٦م

ش( ) وأورد ومٞمف مخس روا ٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م شم٘مهللم.

 )9وٟمًٌقا إمم اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل « :إن ا هظمك سملم إرواح ذم إفمٚم٦م ىمٌؾ أن خيٚمؼ إسمهللان سم٠مًمٗمل
قم٤مم ،ومٚمق ىمهلل ىم٤مم ىم٤ماٛمٜم٤م أهؾ افبقً أورث إخ افذي آخك بقـفام دم إطؾي ومل يرث إخ مـ
افقٓدةش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ املّدٍٖ ٙطخ دَٖ املطمىني احلال٘:
شمْمٛمٜم٧م هذه اًملوا ٤مت صم ث ىمْم٤م ٤م:

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)999/91ذح إطم٘م٤مق احلؼ (ُ ،)911/13مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم (  ،)93/ذح إظمٌ٤مر (،)999/9
اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمٕمامين (ص ،)199طمٞم٤مة ايُم٤مم اعمٝمهللي (ص.)119
( )1اًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمٕمامين (ص  ،)19سمح٤مر إٟمقار ( ،) 31/ 9أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م (.)19/1
( )9اًمٙم٤مذم (  ،)939/ايرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمهلل (ص ،)1 9أقم م اًمقرى ًمٚمٓمؼمد (ص.)199
( )1اًمٙم٤مذم (  ،)931/سمح٤مر إٟمقار ( ،)99/19سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص.)19 :
( )9أصقل اًمٙم٤مذم ( .)939/
( )9آقمي٘م٤مدات ٓسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل (ص.)19:
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631

إومم :أن اعمٝمهللي ٠ميت سمهلل ـ ضمهلل هلل.
.

اًمري٤مٟمٞم٦م :أن ذًمؽ اًمهلل ـ هق د ـ داود وؾمٚمٞمامن
اًمري٤مًمري٦م :أٟمٛمقذج ُمـ ذًمؽ اًمهلل ـ اجلهلل هلل.

اًم٘مْمٞم٦م إومم :شم٘ملر هذه اًملوا ٤مت أن اعمٝمهللي هيهللم اًمهلل ـ اًمذي يم٤من ىم٤ما ًام ؾمقاء د ـ اًمِمٞمٕم٦م أو
د ـ اًمًٜم٦م؛ إذ اًملوا ٦م شم٘مقل« :هيهللم ُم٤م يم٤من ىمٌٚمفش ،وذم اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م أٟمف ٠ميت سمد« :يمي٤مب ضمهلل هللش وهذا
اًمٙم م ردة قمـ د ـ ايؾم م؛ إذ ا  ىمهلل ظميؿ إد ٤من سمهلل ـ ايؾم م ،وظميؿ اًمٙمي٥م سم٤مًم٘ملهن
اًمٙمل ؿ ،واًمٜمٌقات سمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ،ويمؾ ُمـ ٕمي٘مهلل أٟمف ؾمٞم٠ميت سمهلل ـ هظمل ويمي٤مب هظمل ومٝمق ىمهلل َّ
يمذب
هذه احل٘م٤ماؼ اًمهلل ٜمٞم٦م اًمري٤مسمي٦م ذم ايؾم م!
وم٤مًمزقمؿ سم٠من اعمٝمهللي ٌ٤م ع سم٠مُمل ضمهلل هلل ويمي٤مب ضمهلل هلل أي ٠ميت سمهلل ـ ضمهلل هلل ،ومٝمذا ذم هم٤م ٦م اًمْم ل.
افؼضقي افثوكقي :أن اعمٝمهللي ٓ لوٞمف د ـ حمٛمهلل ^ وهلذا ومٝمق هيجله و يجف إمم د ـ سمٜمل إهااٞمؾ
(اًمٞمٝمقد) ًمٞمحؾ د ٜمٝمؿ حمؾ د ـ حمٛمهلل ^!!
وٟمحـ ٓ ٟمهللري عم٤مذا اظمي٤مر د ـ اًمٞمٝمقد؟!
ًمٙمٜمٜم٤م إذا شمذيملٟم٤م ؿمٝم٤مدة يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م قمـ شم٠مؾمٞمس هذا اًمهلل ـ اًمذي ادقمك ومٞمف أن قمٚمٞم ً٤م هق اًمقيص
ٟمًيٓمٞمع أن ٟمهللرك اًمن ذم ذًمؽ.
ىم٤مل اسمـ اًمٜمقسمخيل اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمي( :وطمٙمك مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب قمكم د
قمٌهلل ا سمـ ؾمٌ٠م يم٤من هيقد ً٤م وم٠مؾمٚمؿ ووامم قمٚمٞم ً٤م د
سمٕمهلل ُمقؾمك د

د ويم٤من ٘مقل وهق قمكم هيقد يف ذم قؿمدع سمدـ ٟمدقن

د هبذه اعم٘م٤مًم٦م ،وم٘م٤مل سمٕمهلل إؾمد ُمف ذم قمدكم د

اًم٘مقل سمٗملض إُم٤مُم٦م قمكم -

د أن

د سمٛمريدؾ ذًمدؽ ،وهدق أول ُمدـ ؿمدٝمل

 -وأفمٝمل اًمؼماءة ُمـ أقمهللاادف ويم٤مؿمدػ خم٤مًمٗمٞمدف ،ؾؿضـ هـضوك ؿضول مضـ

خوفػ افشقعي :إن أاؾ افرؾض ملخقذ مـ افقفقديي)( ).
وهبذا يٌلم أن اعم١ماُملة شمل هلل أن شم٘ملر ذم أذه٤من اًمٜم٤مس أن اًمهلل ـ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمهلل ^ وورصميف
أُميف ُمـ سمٕمهلله أٟمف د ـ سم٤مـمؾ ،وأن اًمهلل ـ احلؼ هق همػمه ،وهلذا وم٢من اعمٝمهللي ؾمٞمٕمٞمهلل إُم٦م إمم اًمهلل ـ احلؼ
د ـ اًمٞمٝمقد!!
وم اًمهلل ـ اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م هق اًمهلل ـ احلؼ!

( ) وملق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمخيل (ص.)11 ،1 :
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631

وٓ اًمهلل ـ اًمذي قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م هق احلؼ!
وهلذا وم٢من اعمٝمهللي اعمقهقم ؾمٞم٠ميت سمهلل ـ ضمهلل هلل همػم هذ ـ اًمهلل ٜملم!!
صمؿ ُم٤م هذا اًمٙمي٤مب اجلهلل هلل اًمذي ؾمٞم٠ميت سمف؟!
أًمٞمس هذا اًم٘ملهن اًمذي يٕمٌهلل سمف اعمًٚمٛمقن أيمريل ُمـ أًمػ وأرسمٕماما٦م قم٤مم هق اًمٙمي٤مب اخل٤مشمؿ؟!
ؾمٌح٤من ا ! يمٞمػ ىمٌؾ أشمٌ٤مع هذه اًمٓم٤ماٗم٦م هذه اًملوا ٤مت اعمّم٤مدُم٦م ًمٙمي٤مب ا  ود ـ ا ؟!
افؼضقي افثوفثي :أٟمٛمقذج ُمـ ذًمؽ اًمهلل ـ اجلهلل هلل.
ذم اًملوا ٦م اخل٤مُمً٦م :أن اعمٝمهللي ؾمٞمٜمًل اعمػماث اًمذي أٟمزًمف ا  ذم يمي٤مسمف ٕٟمف قمغم ظم ف
احل٘مٞم٘م٦م ،إذ احل٘مٞم٘م٦م أن إظمقة ًمٞمً٧م هل إظمقة اًمٔم٤مهلة ُمـ إٟمً٤مب اًميل أىم٤مم ا  قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم
اعمػماث ،وإٟمام اًمذي ٜمٌٖمل هق أن شمٙمقن إطمٙم٤مم قمغم وومؼ إظمقة اًميل يم٤مٟم٧م ذم( :إفمٚم٦م)!!
وم ا ٕ مٚمؿ شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م وٓ اًملؾمقل ^ ٕمٚمؿ شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م ،وهلذا وم٘مهلل أظمٓم٠م  -أؾميٖمٗمل ا
 - وضم٤مء اعمٝمهللي ًمٞمّمحح اخلٓم٠م!!
٤م هل٤م ُمـ ومل ٦م قمٔمٞمٛم٦م!!
و ٤م هل٤م ُمـ ُم١ماُملة شمًٚمٚم٧م إمم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م أؾم٤مءت إمم ا  وإمم رؾمقًمف ^ وإمم هل سمٞميف!!
ومٝمؾ لاضمع قم٘م ء اًمٓم٤ماٗم٦م هدذه اعمٔمد٤مهل ذم اًملوا د٤مت وُمد٤م ٟمدي٩م قمٜمٝمد٤م ُمدـ أىمدقال وقملودٝم٤م قمدغم
يمي٤مب ا  وووٕمٝم٤م ذم ُمٞمزان اًملوا ٤مت يظملاج اًمٓم٤ماٗم٦م ُمـ هذه اعمٝم٤مًمؽ؟!
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[ ]8براءة آل البيت من روايات :

انرقاص األنثياء واملالئكح

الطبعةاألولى
1431هضض
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الفضن األٔه
قطــع الضمــ ٛباألٌبٗــاٞ
ادبحٌ إول :دظقى أن إئؿي أرؾع مؽوك ًو مـ إكبقوء
ادبحٌ افثوين :اهتوم إكبقوء بودخوفػوت
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636

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
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املبخح األٔه
دعٕ ٝأُ األٟى ٛأزفع وكاٌاً وَ األٌبٗاٞ
ادطؾى إول :دظقى أن إئؿي حجٍ ار ظذ إكبقوء.
ادطؾى افثوين :دظقى أن ظع بـ أيب ضوفى وفد حوؾظ ًو جلؿقع ـتى إكبقوء أـثر مـفؿ.
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن ظؾق ًو أؾضؾ مـ يقع إكبقوء.
ادطؾى افرابع :دظقى أن ؾضوئؾ إكبقوء إكام هل بسبى وٓيتفؿ فعع.
ادطؾى اخلومس :دظقى أن ظؾق ًو كجل يقع إكبقوء.
ادطؾى افسودس :دظقى أن ايسغ أشقة فألكبقوء.
ادطؾى افسوبع :دظقى أن از ايسغ أظظؿ مـ از يقع إكبقوء.
ادطؾى افثومـ :ظؾامء افطوئػي يػضؾقن إئؿي ظذ إكبقوء.

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ األٟى ٛحجج اهلل عم ٜاألٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمهلل أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌهلل ا

٘مقلُ« :م٤م ُمـ ٟمٌل وٓ ُمـ

هدُمل وٓ ُمـ إٟمز وٓ ضمٜمل وٓ ُمٚمؽ ذم اًمًاموات وإرض إٓ وٟمحـ احلج٩م قمٚمٞمٝمؿ.
وُم٤م ظمٚمؼ ا ظمٚم٘م ً٤م إٓ وىمهلل قملض وٓ يٜم٤م قمٚمٞمف ،واطمي٩م سمٜم٤م قمٚمٞمف ،ومٛم١مُمـ سمٜم٤م ويم٤مومل ضم٤مطمهلل ،طميك
اًمًاموات وإرضش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم أيب ؾمٕمٞمهلل اخلهللري أٟمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا ٘ مقل٤ :م قمكم! ُم٤م سمٕم٨م ا
ٟمٌٞم ً٤م إٓ وىمهلل دقم٤مه إمم وٓ يؽ ـم٤مإم ً٤م أو يم٤مره ً٤م)( ).
 )9وٟمًٌقا إمم طمذ ٗم٦م سمـ أؾمٞمهلل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا

ُ :م٤م شمٙم٤مُمٚم٧م اًمٜمٌقة ًمٜمٌل ذم إفمٚم٦م

طميك قملو٧م قمٚمٞمف وٓ يل ووٓ ٦م أهؾ سمٞميل وُمريٚمقا ًمف وم٠مىملوا سمٓم٤مقميٝمؿ ووٓ يٝمؿ)( ).

( ) ُمًيٓملف اًمناال (ص ،)999:سمح٤مر إٟمقار (.)999/19
()1اًمٌح٤مر (  ،)91/اعمٕم٤مل اًمزًمٗمك ًمٚمٌحلاين (ص ،)919 :واًمؼمه٤من (ُم٘مهللُم٦م ص.)19
(ُ )9م٘مهللُم٦م «شمٗمًػم ُملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار"ٕيب احلًـ اًمٕمد٤مُمكم (ص « )9 :اًمٗمّمدؾ اخلد٤مُمس ذم أن رؾمدقل ا
وإاٛم٦م قمٚم٦م ظمٚمؼ اخلٚمؼ ش.
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ األٟى ٛحجج اهلل عم ٜاألٌبٗا:ٞ
أوًٓ :متفقد:

اًم٘م٤مرئ ًمٙمي٤مب ا  لى أن ا ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل حتهللث قمـ ومئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس طمهلل ري ً٤م ُمًيٗمٞمْم ً٤م ،وم٠مظمؼم
أٟمف اصٓمٗم٤مهؿ قمغم سم٘مٞم٦م اًمٌنم ،وأصمٜمك قمغم ُمقاىمٗمٝمؿ ُمع أممٝمؿ وصؼمهؿ ذم ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ،وأٟمف ىمهلل
طمٗمٔمٝمؿ وطملؾمٝمؿ وٟمج٤مهؿ ُمـ أقمهللااٝمؿ ،صمؿ أُمل ٟمٌٞمف حمٛمهلل ًا ^ ؾمٞمهلل اًمٌنم وإُم٤مم إٟمٌٞم٤مء أن ٘ميهللي
هبؿ ذم اًمهللقمقة واًمّمؼم ،وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ًمٕمٚمق ُمٜمدزًميٝمؿ قمٜمهلله ؾمٌح٤مٟمف شمٚمؽ اًمٗمئ٦م هل( :ومئ٦م إٟمٌٞم٤مء).
ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

[احل٩م.]99:
وىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ [إٟمٕم٤مم.]31:
هذه ُمٙم٤مٟم٦م هذه اًمٗمئ٦م ُمـ اًمٌنم ذم ُمٞمزان ا  ،ومام هل ُمٙم٤مٟم٦م ه١مٓء اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر ذم
روا ٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م (آصمٜمل قمنم ٦م) وأىمقال قمٚماماٝمؿ.
هذا ُم٤م ؾمٜمقرد ـملوم ً٤م ُمٜمف سمٛمِمٞمئ٦م ا شمٕم٤ممم.
ثوكقوً :افروايوت:
اعمٓمٚمع قمغم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م لى ومٞمٝم٤م قمٙمس ُم٤م ذم يمي٤مب ا  ..لى أن أوًمئؽ إسملار
اًمذ ـ اصٓمٗم٤مهؿ ا  ىمهلل شمهللٟم٧م ُمٜمدزًميٝمؿ قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م وفمٝمل قمٚمٞمٝمؿ ـم٤ماٗم٦م أظملى ظمْمع هل٤م أوًمئؽ
إٟمٌٞم٤مء.
ومٌٞمٜمام يم٤من إٟمٌٞم٤مء هؿ احلج٩م قمغم اًمٌنم أصٌح هٜم٤مك ومئ٦م هؿ احلج٩م قمغم إٟمٌٞم٤مء ،هؿ ُمـ زقمٛمقا
هلؿ ايُم٤مُم٦م!!
وكؼػ مع هذه افروايوت ظدة وؿػوت:
افروايي إوػ :اصتؿؾً هذه افروايي ظذ ظدة أمقر ،مـفو مو يع:
 -1ؿقفف( :وٓ مـ آدمل وٓ مـ أكز):
أدُمل وايٟمز ًمٗمٔم٤من هللٓن قمغم طم٘مٞم٘م٦م واطمهللة ،وهذا هللل قمغم ضمٝمؾ اًمقاوع ًمٚملوا ٦م.
 -2دظقى أهنؿ حجٍ ظذ إكبقوء!
يمٞمػ ٙمقن إؿمخ٤مص اًمذ ـ وًمهللوا سمٕمهلل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء طمجج ً٤م قمغم إٟمٌٞم٤مء اًمذ ـ وًمهللوا وأدوا
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اًملؾم٤مًم٦م وُم٤مشمقا ول لوا ه١مٓء إؿمخ٤مص؟!
صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك أهنؿ طمج٩م قمٚمٞمٝمؿ؟!
ل أومٝمؿ هل٤م ُمٕمٜمك إٓ أهن٤م يمذب؛ ٕن إٟمٌٞم٤مء هؿ طمج٩م ا قمغم ظمٚم٘مف ،ومٙمؾ ٟمٌل طمج٦م ا  قمغم
ىمقُمف وم٘مط ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ [اًمٜمً٤مء.] 99:
وم٤مٔ ٦م اًمٙمل ٛم٦م شم٘ملر أن يمؾ رؾمقل طمج٦م قمغم اًمٜم٤مس ذم قمٍمه.
 -3دظقى أن إئؿي حجٍ ظذ يقع اإلكس واجلـ! ايٟمس واجلـ وضمهللوا ىمٌؾ فمٝمقر ه١مٓء
إؿمخ٤مص ووضمهللوا سمٕمهلل ُمقت ه١مٓء إؿمخ٤مص ول لوهؿ ول ًٛمٕمقا سمذيملهؿ ومٙمٞمػ ٙمقٟمقن
طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ.
صمؿ ه٤م ٟمحـ اًمٞمقم ٓ ٟملى إُم٤مُم ً٤م وٓ ٟمًٛمٕمف ومٙمٞمػ ٙمقن طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م؟!
يم م أؿمٌف سمٙم م اعمج٤مٟملم! صمؿ ٜمً٥م هذا اًمٙم م إمم (ص٤محلل هل اًمٌٞم٧م) وم٠مؾم٤مءوا سمف إًمٞمٝمؿ
وؾمٞمٙمقٟمقن ظمّمامءهؿ قم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اومؽمااٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط اًمقوٞمع.
 -4ثؿ هؿ حجي ظذ ادالئؽي!
يمٞمػ؟! ٓ ٟمهللري!
اعم اٙم٦م ىمقم أـمٝم٤مر ًمٞمًقا ُمٙمٚمٗملم وٓ حم٤مؾمٌلم ،ومٚمؿ ٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمؾ وٓ خي٤مـمٌقن سمنمااع
اًملؾمؾ ،ومٙمٞمػ ٘م٤مل :إن إاٛم٦م طمج٩م قمٚمٞمٝمؿ؟!
طمج٩م قمغم ُم٤مذا؟! يم م قم٤مسم٨م!
 -5ثؿ دظقى أهنؿ حجي ظذ افساموات وإرض؟!
اًمًاموات وإرض مج٤مد ٓ شمًٛمع وٓ شمٕمل وٓ شمٕم٘مؾ وًمٞمً٧م ُمٙمٚمٗم٦م ،ومٙمٞمػ ٙمقن إاٛم٦م
طمج٦م قمٚمٞمٝم٤م؟!
إن اعمٗمؽم ـ قمغم ا  ورؾمقًمف ^ ىمهلل أيمريلوا ُمـ اًم٘مذف سم٤مًملوا ٤مت اًميل شمزرع اًملهٌ٦م واًميٕمٔمٞمؿ
ذم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس دم٤مه ُمـ ؾمٛمقهؿ أاٛم٦م طميك ل ٕمهلل إشمٌ٤مع ىم٤مدر ـ قمغم اًميٗمٙمل؛ ًمِمهللة اًملهٌ٦م اًميل سمرييٝم٤م
شمٚمؽ اًملوا ٤مت ،وإٓ ومٝمؾ ُمريؾ اًمٙم م ٘مٌٚمف قم٤مىمؾ؟!
 -6وٓ زافً افروايي تػرز جفوٓهتو! ومٚمؿ شم٘مػ قمٜمدهلل هدذا سمدؾ قمٛمٛمد٧م اعمخٚمقىمد٤مت ..احلٞمقاٟمد٤مت
واًمٓمٞمقر واجللاصمٞمؿ واًمٗمػموؾم٤مت واعم٤مء واهلقاء واًمٜمجقم واًمٙمقايم٥م وإؿمج٤مر وإطمج٤مر ..إًمل.
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ومٗمل اًملوا ٦م( :وُم٤م ظمٚمؼ ا ظمٚم٘م ً٤م إٓ وىمهلل قملض وٓ يٜم٤م قمٚمٞمف) شمزقمؿ اًملوا ٦م أن ا  ل خيٚمؼ
ظمٚم٘م ً٤م إٓ وىمهلل قملض قمٚمٞمف وٓ ٦م إاٛم٦م!!
ومٙمؿ ُ مـ ظمٚمؼ؟!
أ ٛمٙمـ أن ٙمقن اعميٙمٚمؿ هبذا اًمٙم م ٕم٘مؾ ُم٤م ٘مقل؟!
ٟمٕمؿ! ٕم٘مؾ أٟمف ٙمذب ًمٗمّمؾ إُم٦م قمـ د ٜمٝم٤م.
افروايي افثوكقي:
شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن ا  ل ٌٕم٨م ٟمٌٞم ً٤م إٓ وىمهلل دقم٤مه إمم وٓ ٦م قمكم.
أوًٓ :اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م شمزقمؿ أن ا  ل ٌٕم٨م ٟمٌٞمد ً٤م إٓ سمقٓ د٦م مجٞمدع إاٛمد٦م ،وهدذه ختدص ذًمدؽ
سمٕمكم ،وهذا هللل قمغم أن اًمٙمذاسملم همػم ُميٗم٘ملم.
صم٤مٟمٞم ً٤م :اًمقٓ ٦م أراد هب٤م اًمذي ووٕمٝم٤م أشمٌ٤مع ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ ومام قم ىم٦م إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم هب٤م؟!
ومٝمؿ ل لوهؿ وٓ قم ىم٦م هلؿ هبؿ وم٘مهلل ُم٤مشمقا ىمٌؾ وٓدهتؿ ،وم٠مي قم٘مؾ ٤م شملى هذا اًمذي يحهللث؟!
صم٤مًمري ً٤م :يمٞمػ ٓمٞمع إٟمٌٞم٤مء ُمـ ًمٞمًقا أٟمٌٞم٤مء؟!
وم٤مٕٟمٌٞم٤مء قطمك إًمٞمٝمؿ ًمٞمٌٚمٖمقا اًمهلل ـ وإوصٞم٤مء ً -مق يم٤من هٜم٤مك أوصٞم٤مء ُ -م٤مذا ٌٚمٖمقن
إٟمٌٞم٤مء؟!
صمؿ يمٞمػ ٓمٞمٕمقهنؿ وىمهلل ُم٤مشمقا ىمٌٚمٝمؿ؟!
٤م ًمف ُمـ يمذب ٓ ًيحل ُمـ ووٕمف!!
راسمٕم ً٤م :عم٤مذا ٙمله إٟمٌٞم٤مء

ىمٌقل وٓ ٦م قمكم

؟!

اعمٓمٚمع قمغم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م لاه٤م شمليمز قمغم يمله أيمريل اعمخٚمقىم٤مت ًمٕمكم

.

وٓ ٟمهللري عم٤مذا يمؾ هذا اًمٙمله ًمف وٕوٓده؟!
ُم٤مذا ارشمٙمٌقا ذم طمؼ هذه اعمخٚمقىم٤مت اسميهللا ًء سم٤معم اٙم٦م وُملور ًا سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واٟميٝم٤م ًء سم٤مًمٓمٞمقر؟!
يمٞمػ ٙمقن ه١مٓء اًمّم٤محلقن ُمٙملوهلم وهؿ أوًمٞم٤مء ا ؟!
صمؿ اًمٓم٤مُم٦م أن شمٜمً٥م يمؾ شمٚمؽ اًمٓم٤مُم٤مت إمم هل اًمٌٞم٧م!!
افروايي افثوفثي:
شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م سمؾ ُمئ٤مت اًملوا ٤مت أن وٓ ٦م إاٛم٦م ىمهلل قملوم٧م ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض،
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وأهن٤م قملو٧م قمغم يمؾ اعمخٚمقىم٤مت ُمـ مج٤مدات وطمٞمقاٟم٤مت وـمٞمقر ،وُمـ إٟمس وضمـ وُم اٙم٦م وهمػم
ذًمؽ ُمـ اًمهللقم٤موى ،واًمً١مال :ىمْمٞم٦م هبذا احلجؿ اًمٕمٔمٞمؿ ل ٠مت ذيمله٤م ذم يمي٤مب ا وٓ ُملة واطمهللة؟!
ومٚمامذا ٤م شملى؟!
اجلقاب :أهن٤م دقمقى همػم صحٞمح٦م ،وُم٤م يم٤من ا ً مٞمجٕمؾ ىمْمٞم٦م هبذا احلجؿ ٓ ذيمله٤م ذم
يمي٤مسمف وٓ ُملة واطمهللة!!
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ عم٘ بَ أب٘ طالب ٔلد حافظاً
جلىٗع كتب األٌبٗا ٞأكجس وٍّي
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
ٟمًٌقا إمم قمكم

أٟمف حيٗمظ اًمٙمي٥م اعمٜمزًم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم قمٜمهلل وٓدشمف أيمريل ُمٜمٝمؿ ،ومٗمل

متريٞمٚمٞم٦م قمـ وٓدة قمكم شم٘مهللم ذيمله٤م وومٞمٝم٤م« :إن قمٚمٞم ً٤م عم٤م وًمهلل ذه٥م رؾمقل ا ^ إًمٞمف ،وًمٙمٜمف رهه ُم٤مصم ً
سملم هلل ف ،واوٕم ً٤م هلله اًمٞمٛمٜمك ذم أذٟمف اًمٞمٛمٜمك وهق ١مذن و ٘مٞمؿ سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م ،و ِمٝمهلل سمقطمهللاٟمٞم٦م ا
وسملؾم٤مًميف وهق ُمقًمقد ذًمؽ اًمٞمقم ،صمؿ ىم٤مل ًملؾمقل ا  :اىملأ؟ وم٘م٤مل ًمف :اىملأ ومقاًمذي ٟمٗمس حمٛمهلل سمٞمهلله
ًم٘مهلل اسميهللأ سم٤مًمّمحػ اًميل أٟمزهل٤م ا  قمغم هدم ،وم٘م٤مم هب٤م ؿمٞم٨م ومي ه٤م ُمـ أول طملف ومٞمٝم٤م إمم هظمل
طملف ومٞمٝم٤م ،طميك ًمق طمي هب٤م ؿمٞم٨م ٕىمل ًمف أٟمف أطمٗمظ ًمف ُمٜمف.
صمؿ ىملأ شمقراة ُمقؾمك ،طميك ًمق طميه ُمقؾمك ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م ُمٜمف ،صمؿ ىملأ زسمقر داود ،طميك ًمق
طميه داود ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م ُمٜمف ،صمؿ ىملأ إٟمجٞمؾ قمٞمًك ،طميك ًمق طميه قمٞمًك ٕىمل سم٠مٟمف أطمٗمظ هل٤م
ُمٜمف ،صمؿ ىملأ اًم٘ملهن ،ومقضمهللشمف حيٗمظ يمحٗمٔمل ًمف اًمً٤مقم٦م ُمـ همػم أن أؾمٛمع ُمٜمف ه ٦مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً زع٘ اهلل عٍْ ٔلد حافظاً جلىٗع كتب
األٌبٗا ٞأكجس وَ األٌبٗا:ٞ

هذه افروايي ؾقفو ظدة أمقر:
 -شمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

وًمهلل طم٤مومٔم ً٤م جلٛمٞمع يمي٥م إٟمٌٞم٤مء أيمريل ُمـ طمٗمظ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ،واًمذي

أٟمزل اًمٙمي٥م اًمًامو ٦م هق ا  ،وأٟمزهل٤م قمغم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمٌٚمٖمقه٤م إمم اًمٜم٤مس وأي ظمٚمؾ أو ٟم٘مص ذم
طمٗمٔمٝمؿ حيهللث اخلٚمؾ ذم اًمٌ غ.
ويمقن قمكم

أطمٗمظ هل٤م ُمٜمٝمؿ هذه ؿمٝم٤مدة أن ذم طمٗمٔمٝمؿ ٟم٘مّم ً٤م ،وهذا ًمٞمس شمٜم٘مّم ً٤م ًمألٟمٌٞم٤مء

وم٘مط سمؾ شمٜم٘مص ًمٚمخ٤مًمؼ ؛ إذ يمٞمػ ٙمٚمٗمٝمؿ سم٢مسم غ ُم٤م ل حيٗمٔمقه ول ٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ طمٗمٔمٝم٤م يمام ُمٙمـ

( ) روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،)11:سمح٤مر إٟمقار ( ،)11/99طمٚمٞم٦م إسملار (.)91/1

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
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قمٚمٞم ً٤م ُمٜمف وًمٞمس هق ُمٙمٚمٗم ً٤م سم٤مًمٌ غ؟!
 -1صمؿ عم٤مذا حيٗمظ قمكم

يميٌ ً٤م ىمهلل ٟمًخ٧م سمٙمي٤مب ا  !ومحٗمظ اًمٌمء ٙمقن ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمف

وم٠مي طم٤مضم٦م إمم شمٚمؽ ا ًمٙمي٥م وىمهلل ٟمًخٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف وأسمٓمؾ اشمٌ٤مقمٝم٤م؟!
 -9اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وًمهلل ىمٌؾ سمٕمري٦م اًمٜمٌل ^ سمخٛمس إمم صمامين ؾمٜمقات

شم٘مل ٌ ً٤م ،أي :أٟمف يم٤من قمٜمهلل سمٕمري٦م اًمٜمٌل ^ وشمٙمٚمٞمٗمف سم٤مًمهللقمقة إمم اًمهلل ـ يم٤من قمٛمله صمامين ؾمٜمقات وذًمؽ ىمٌؾ
أن ٕمٚمؿ اًمٜمٌل ^ أٟمف ٟمٌل ول ٙمـ ىمهلل ٟمزل قمٚمٞمف ىملهن ،ومٙمٞمػ ٘مقل اًمٜمٌل ^ :إن قمٚمٞم ً٤م

حيٗمظ

اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمحٗمٔمل أن ،أي :قمٜمهلل اًميحهلل ٨م هبذا احلهلل ٨م سمٕمهلل اهلجلة.
 -1هذه اًمهللقمقى ٙمذهب٤م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ذم قمنمات أ ٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮎﮏ

ﮐ [اًمْمحك ]9:أي :ل شمٙمـ شمٕملف اًمهلل ـ أؾم٤مؾم ً٤م؛ ٕٟمف ل ٌٕم٨م ول ٜمزل قمٚمٞمف ىملهن ،ومٙمٞمػ
ِمٝمهلل أٟمف حيٗمظ ؿمٞمئ ً٤م ل ٜمدزل قمغم رؾمقًمف ^ اعمخ٤مـم٥م سمف أؾم٤مؾم ً٤م؟!
إذ ًا :قمكم

يم٤من قمٜمهلل وٓدشمف أقمٚمؿ ُمـ رؾمقل ا ^ ذم يمٝمقًميف؛ ٕٟمف يم٤من حيٗمظ اًم٘ملهن

اًمٙمل ؿ ىمٌؾ أن ًٛمع اًمٜمٌل ^ سم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وىمٌؾ أن ٜمزل إًمٞمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ [هقد.]13:
أذن وأىم٤مم ،وإذان وايىم٤مُم٦م ل ٙمقٟم٤م ُمٕملووملم إٓ سمٕمهلل اهلجلة
 -9شمزقمؿ اًملوا ٦م أن قمٚمٞم ً٤م
ِ
دؿ ل ْ خيؼم هبام ىمٌؾ أن لى
وفمٝمقر احل٤مضم٦م إمم إقم ن إوىم٤مت ،ول ٙمـ ٕمٚمؿ هبام طميك اًمٜمٌل ^ وإٓ ًم َ
سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذًمؽ ذم ُمٜم٤مُمف؟!
وهٙمذا ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إيم٤مذ ٥م ٙمِمٗمٝم٤م اًمٕم٘مؾ سم٠مدٟمك ٟمٔمل واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٙمذهب٤م و ٌٓمٚمٝم٤م ،وُمع
ذًمؽ وم٘مهلل رواه٤م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م وىمٌٚمقه٤م وُم٤م يم٤من هلؿ أن لووه٤م -ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿً -مقٓ شمّمهلل ٘مٝمؿ هل٤م
وهل شمّم٤مدم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ وشميٜم٘مص ؾمٞمهلل اًمٌنم أمجٕملم ^.
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ عمٗاً أفغن وَ مجٗع األٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ٟمًٌقا إمم اُملأة ؾمٛمقه٤م «بحرة بـً حؾقؿي افسعدييش أهن٤م عم٤م وردت قمغم احلج٤مج سمـ قؾمػ

اًمري٘مٗمل ،وُمريٚم٧م سملم هلل ف ،ىم٤مل هل٤م :أٟم٧م طملة سمٜم٧م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمهلل ٦م؟
ىم٤مًم٧م ًمف :وملاؾم٦م ُمـ همػم ُم١مُمـ!
وم٘م٤مل هل٤م :ا ضم٤مء سمؽ ،وم٘مهلل ىمٞمؾ قمٜمؽ :إٟمؽ شمٗمْمٚملم قمٚمٞم ً٤م قمغم أيب سمٙمل وقمٛمل وقمريامن.
وم٘م٤مًم٧مً :م٘مهلل يمذب اًمذي ىم٤مل :إين أومْمٚمف قمغم ه١مٓء ظم٤مص٦م!
ىم٤مل :وقمغم ُمـ همػم ه١مٓء؟
ىم٤مًم٧م :أومْمٚمف قمغم هدم وٟمقح وًمقط وإسملاهٞمؿ وداود وؾمٚمٞمامن وقمٞمًك سمـ ُمل ؿ

!

وم٘م٤مل هل٤م :و ٚمؽ! إٟمؽ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم اًمّمح٤مسم٦م وشمز هلل ـ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌٕم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُمـ أوزم اًمٕمزم
ُمـ اًملؾمؾ؟ إن ل شم٠مشمٞمٜمل سمٌٞم٤من ُم٤م ىمٚم٧م ضسم٧م قمٜم٘مؽ.
وم٘م٤مًم٧مُ :م٤م أٟم٤م ُمٗمْمٚميف قمغم ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء ،وًمٙمـ ا  ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ ذم اًم٘ملهن سم٘مقًمف  ذم
طمؼ هدم:

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [ـمف ،] 1 :وىم٤مل ذم طمؼ قمكم :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

[ايٟمً٤من.]11:
وم٘م٤مل :أطمًٜم٧م ٤م طملة ،ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم ٟمقح وًمقط؟
وم٘م٤مًم٧م :ا  ومْمٚمف قمٚمٞمٝمام سم٘مقًمف:

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ [اًميحل ؿ ] 1:وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من ُم يمف حت٧م ؾمهللرة اعمٜميٝمك ،زوضميف سمٜم٧م حمٛمهلل
وم٤مـمٛم٦م اًمزهلاء اًميل لى ا شمٕم٤ممم ًملو٤مه٤م و ًخط ًمًخٓمٝم٤م.
وم٘م٤مل احلج٤مج :أطمًٜم٧م ٤م طملة! ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم أيب إٟمٌٞم٤مء إسملاهٞمؿ ظمٚمٞمؾ ا ؟ وم٘م٤مًم٧م :ا 
ومْمٚمف سم٘مقًمف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
[اًمٌ٘ملة ]191:وُمقٓي أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل ىمقًٓ ٓ خييٚمػ ومٞمف أطمهلل ُمـ اعمًٚمٛملمً :مق يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ُم٤م
ازددت ٘مٞمٜم ً٤م ،وهذه يمٚمٛم٦م ُم٤م ىم٤مهل٤م أطمهلل ىمٌٚمف وٓ سمٕمهلله.
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وم٘م٤مل :أطمًٜم٧م ٤م طملة ،ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم ُمقؾمك يمٚمٞمؿ ا ؟
ىم٤مًم٧م٘ :مقل ا  :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ

[اًم٘مّمص ]1 :وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سم٤مت

قمغم وملاش رؾمقل ا  ل خيػ طميك أٟمزل ا شمٕم٤ممم ذم طم٘مف :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ [اًمٌ٘ملة.]119:
؟

ىم٤مل احلج٤مج :أطمًٜم٧م ٤م طملة! ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم داود وؾمٚمٞمامن

ىم٤مًم٧م :ا شمٕم٤ممم ومْمٚمف قمٚمٞمٝمام سم٘مقًمف  :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ [ص.]19:
ىم٤مل هل٤م :ذم أي رء يم٤مٟم٧م طمٙمقُميف؟
ىم٤مًم٧م :ذم رضمٚملم :رضمؾ يم٤من ًمف يملم وأظمل ًمف همٜمؿ ومٜمٗمِم٧م اًمٖمٜمؿ سم٤مًمٙملم وملقميف وم٤مطميٙمام إمم
داود

 ،وم٘م٤مل :شمٌ٤مع اًمٖمٜمؿ و ٜمٗمؼ صمٛمٜمٝم٤م قمغم اًمٙملم طميك ٕمقد إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمف وًمهلله٤ ٓ :م

أسم٧م سمؾ ١مظمذ ُمـ ًمٌٜمٝم٤م وصقومٝم٤م ،ىم٤مل ا شمٕم٤ممم:
أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم ً٤م
شمٗم٘مهللوين ،وإٟمف

ﮦ ﮧﮨ

[إٟمٌٞم٤مء ،]93:وإن ُمقٟٓم٤م

ىم٤مل :ؾمٚمقين قمام ومقق اًمٕملش ،ؾمٚمقين قمام حت٧م اًمٕملش ،ؾمٚمقين ىمٌؾ أن

دظمؾ قمغم رؾمقل ا 

قم وميح ظمٞمؼم ،وم٘م٤مل اًمٜمٌل ً مٚمح٤مض ـ :أومْمٚمٙمؿ

وأقمٚمٛمٙمؿ وأىمْم٤ميمؿ قمكم.
وم٘م٤مل هل٤م :أطمًٜم٧م! ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم ؾمٚمٞمامن؟
وم٘م٤مًم٧م :ا شمٕم٤ممم ومْمٚمف قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
[ص ]99:وُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷

ىم٤مل :ـمٚم٘ميؽ ٤م دٟمٞم٤م صم صم ً٤م ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمؽ ،ومٕمٜمهلل ذًمؽ

أٟمزل ا شمٕم٤ممم ومٞمف :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ [اًم٘مّمص.]19:
وم٘م٤مل :أطمًٜم٧م ٤م طملة! ومٌؿ شمٗمْمٚمٞمٜمف قمغم قمٞمًك سمـ ُمل ؿ
ىم٤مًم٧م :ا  ومْمٚمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

؟

ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
9

[اعم٤ماهللة9:

-

] وم٠مظمل احلٙمقُم٦م إمم قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م عم٤م ادقمقا اًمٜمّمػم ٦م ومٞمف ُم٤م ادقمقه ىميٚمٝمؿ ول

١مظمل طمٙمقُميٝمؿ ،ومٝمذه يم٤مٟم٧م ومْم٤ماٚمف ل شمٕمهلل سمٗمْم٤ماؾ همػمه.
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ىم٤مل :أطمًٜم٧م ٤م طملة! ظملضم٧م ُمـ ضمقاسمؽ ،وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من ذًمؽ ،صمؿ أضم٤مزه٤م وأقمٓم٤مه٤م
وهطمٝم٤م هاطم ً٤م طمًٜم ً٤م رمح٦م ا قمٚمٞمٝم٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً ِٕ أفغن وَ مجٗع األٌبٗا:ٞ

أوًٕٓ ٓ :ملف حلٚمٞمٛم٦م اًمًٕمهلل ٦م سمٜم٧م اؾمٛمٝم٤م« :طملةش ومٝمذه يمي٥م اًميقار ل واًمؽماضمؿ ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ

اسمـ واطمهلل هق :قمٌهلل ا واسمٜمي٤من مه٤م :أٟمٞمً٦م وطمذاوم٦م -أو ضمذاُم٦م قمغم ظم ف ذم اؾمٛمٝم٤م -وم٘مط ،ومٛمـ أ ـ
ضم٤مءت هذه اًمٌٜم٧م اجلهلل هللة« :طملةش؟!
ثوكقوً :يم٤مٟم٧م وٓ ٦م احلج٤مج قمغم اًمٕملاق ؾمٜم٦م ( 99هد)( ) أي :سمٕمهلل ُمقت اًمٜمٌل ^ سمري ث وؾميلم
ؾمٜم٦م ،ويم٤من ؾمـ اًمٜمٌل ^ قمٜمهلل ووم٤مشمف ( )99ؾمٜم٦م ،ومٞمٙمقن اًمزُمـ سملم وٓدة اًمٜمٌل ^ وسمهللا ٦م وٓ ٦م
ٕمٛمل اُملأة إمم هذا اًمًـ؟!
احلج٤مج أيمريل ُمـ ( ) 19ؾمٜم٦م ،ومٝمؾ ُشم َّ
وهؾ ٛمٙمـ أن شمٙمقن اُملأة ذم هذا اًمًـ ًمق ىمهللر أهن٤م ُقم ِّٛملت هذه اعمهللة سمٛمريؾ هذه اًم٘مهللرة
اًمٕم٘مٚمٞم٦م؟!
ثوفثوًُ :م٤م اًمذي أوصؾ سمٜم٤مت طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمهلل ٦م إمم اًمٕملاق وهـ ُمـ سمٜمل ؾمٕمهلل ىملب اًمٓم٤ماػ ،وم
هـ جم٤مههللات وٓ قم٤معم٤مت وٓ شم٤مضملات؟!
ل ذيمل أطمهلل ُمـ اعم١مرظملم أن أطمهلل ًا ُمـ ذر ٦م طمٚمٞمٛم٦م اًمًٕمهلل ٦م ٓ اسمٜمٝم٤م قمٌهلل ا وٓ سمٜم٤مهت٤م أهنؿ
اٟمي٘مٚمقا إمم اًمٕملاق؛ إذ آٟمي٘م٤مل إمم اًمٕملاق إٟمام يم٤من ًمٚمجٞمقش اعمج٤مههللة!
رابعوًُ :م٤م ورد ذم اًملوا ٦م ُمـ احلقار يم م ٓ ٘مٜمع اًمٖمٚمامن ،ومٙمٞمػ ٘مٜمع احلج٤مج اعمِمٝمقر سم٘مقة
طمج٤مضمف وُمٜم٤مفملاشمف رهمؿ فمٚمٛمف وسمٓمِمف.
وم٤مٟمٔمل إمم ُم٤م اؾميٗميح٧م سمف اًملوا ٦م ُمـ ىمقهل٤م قمـ أيب سمٙمل وقمٛمل( :أي يمامل وومْمؾ هلام؟) صمؿ ل لد
قمٚمٞمٝم٤م وهق ٜمٙمل شمٗمْمٞمؾ قمكم قمٚمٞمٝمام ،أًمٞمس ًمهلل ف دًمٞمؾ واطمهلل قمغم إىمؾ لد سمف قمٚمٞمٝم٤م وؾمٚمؿ هل٤م دون
اقمؽماض؟!
أًمٞمس أسمق سمٙمل

رومٞمؼ اًمٜمٌل ^ ذم اًمٖم٤مر وٟم٤ماٌف ذم اًمّم ة سم٤مًمّمح٤مسم٦م ذم ُملض ُمقشمف ومه٤م

ومْمٞمٚمي٤من ل ٜمٚمٝمام أطمهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؛ ويم٤مٟم٤م يم٤مومٞملم يسمٓم٤مل دقمقاه٤م سم٢مٟمٙم٤مره٤م ومْمٚمٝمام
ومٝمؾ جيٝمؾ أطمهلل أن أسم٤م سمٙمل

يم٤من رومٞمؼ اًمٜمٌل ^ ذم اهلجلة احلهللث إقمٔمؿ ذم شم٤مر ل

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،) 99/19اًملوو٦م ذم ومْم٤ماؾ أُمػم اعم١مُمٜملم (ص.)191:
( )1اٟمٔمل :هتذ ٥م اًمٙمامل (.)913/ 9

...
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ايؾم م واًمذي يم٤من سمهللا ٦م ًم٘مٞم٤مم اًمهللوًم٦م ايؾم ُمٞم٦م ذم اعمهلل ٜم٦م.
وهؾ جيٝمؾ أطمهلل أن أسم٤م سمٙمل صغم سم٤مًمٜم٤مس ـمٞمٚم٦م ُملض اًمٜمٌل ^ اًمذي ُم٤مت ومٞمف؟!
وهق أقمٔمؿ ُمقىمػ وىمٗمف اًمٜمٌل ^ ذم طمٞم٤مشمف وظم َٚمٗمف ومٞمف أسمق سمٙمل اًمّمهلل ؼ

 .وهؾ ؿم٤مرك

أطمهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمّمهلل ؼ ذم ه٤مشملم اًمٗمْمٞمٚميلم أو ٟم٤مل ومْمٞمٚم٦م شمٕم٤مدهلام؟!
ٟمٕمؿ! ٓ ٜمٙمل أن ًمٚمّمح٤مسم٦م

ومْم٤ماؾ همػمه٤م وُمٜمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمد٥م

ًمٙمدـ ٓ شمقضمدهلل

ومْمٞمٚم٦م ٕطمهلل ُمٜمٝمؿ شمّمؾ إمم درضم٦م ه٤مشملم اًمٗمْمٞمٚميلم.
ومٝمؾ احلج٤مج أو صٖم٤مر اًمٓمٚمٌ٦م ٕمجز أطمهللهؿ أن ذيمل ه٤مشملم اًمٗمْمٞمٚميلم ذم ُمٕملض اجلهللال
واعمٜم٤مفملة؟
وهؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ أووح ُمـ أن هدذه اًملوا د٦م خميٚم٘مد٦م ُمّمدٜمققم٦م وودٕم٧م ًمٖمدلض ُمٕمدلم هدق سمٞمد٤من
ٓ قمغم أظمق ف اًمً٤مسم٘ملم (أيب سمٙمل وقمٛمل) وإٟمام قمغم إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕمد ً٤م؟ وهدؾ اًمدذي يجدلأ

ومْمؾ قمكم
أن ٗمْمدؾ قمٚمٞمد ً٤م
اًمّمح٤مسم٦م

قمدغم إٟمٌٞمدد٤مء يٝمٞمد٥م سمٕمددهلل ذًمدؽ أن ٗمْمددٚمف قمدغم أطمددهلل ممدـ هددق أومْمدؾ ُمٜمددف ُمددـ
مجٞمٕم ً٤م؟!

خومسوًُ :مد٤م ورد ذم اًملوا د٦م قمدـ إٟمٌٞمد٤مء يمد م ذم هم٤م د٦م اًمِمدٜم٤مقم٦م واًميدٜم٘مص ًمٚمٛمّمدٓمٗملم إظمٞمد٤مر
اًمذ ـ ومْمٚمٝمؿ رهبؿ  وزيم٤مهؿ ورومع درضميٝمؿ قمغم اًمٕم٤معملم ،صمؿ شم٠ميت ُمريؾ هذه اًملوا ٦م اعمٗمدؽماة ًمديٓمٕمـ
ومٞمٝمؿ وشمٜمي٘مّمٝمؿ ًمٌٞم٤من ومْمؾ قمدكم

قمٚمدٞمٝمؿ ،وًمدٞمس اًم٘مّمدهلل سمٞمد٤من ومْمدؾ قمدكم

ومٝمدق ُمٕمدلوف

سمهللون ذيمل هذه آومؽماءاتً ،مٙمـ ههللف اًم٘مّم٦م هق اًمٓمٕمـ ذم هذا اًمهلل ـ واٟمي٘م٤مصف سم٤مٟمي٘م٤مص ُمدـ قم َّٔمدؿ
ا  ورومع درضميف.
صمؿ ل شمٙميػ اًملوا ٦م سم٤مًميٜم٘مٞمص طميك ٟمًٌ٧م ذًمؽ اًميٜم٘مٞمص إمم رب اًمٕم٤معملم.
إن ا  ذيمل إٟمٌٞم٤مء سم٠مؾماماٝمؿ وومْم٤ماٚمٝمؿ وصمٜم٤ماف قمٚمٞمٝمؿ ،وم٠م ـ ذم يمي٤مب ا ؾمٌح٤مٟمف ذيمل قمكم
؟!
إن اًملوا ٦م ذيملت ه ٤مت ذم اعم١مُمٜملم صمؿ ٟمزًميٝم٤م قمغم قمكم

 ،وهذا أؾمٚمقب ٓ ٕمجز قمٜمف أي

ٍ
ُمٗمؽم أن ٕمٛمهلل إمم ه ٤مت أصمٜمك ا  هب٤م قمغم اعم١مُمٜملم صمؿ ٜمدزهل٤م قمغم أطمهلل ُمـ اًمٜم٤مسً ،مٙمـ أ ـ اًمٜمص
قمغم قمكم

يمام ٟمص قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٠مؾماماٝمؿ؟!

صمؿ شمذيمل أؿمٞم٤مء قمهللة وشمٜمًٌٝم٤م إمم قمكم وهل ُمـ اًمٙمذب اًمذي ٓ ٕمجز أن ٘مقل ُمريٚمف ُمـ ٓ ي٘مل
ا .
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صمؿ شمذيمل اًملوا ٦م أ ْم ً٤م أن احلج٤مج ؾم َّٚمؿ هل٤م سمٕمهلل يمؾ ىمقل شمذيمله ،وهذا أؾمٚمقب يٌٕمف سمٕمض ُمـ
قرد احلقارات ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م ،صمؿ ٕم٘م٥م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًمٗمج٦م اًمً٤مذضم٦م سميًٚمٞمؿ
اًمًٜمل ًمٚمِمٞمٕمل ،وُمـ أواظمل شمٚمؽ احلقارات ُم٤م أورده قمٌهلل احلًلم ذف اًمهلل ـ ُمع إُم٤مم إزهل ؾمٚمٞمؿ
اًمٌنمي سم٠مؾمٚمقب ؾم٤مذج اٟميٝمك إمم شمًٚمٞمؿ إُم٤مم ُمـ أاٛم٦م اًمًٜم٦م سم٤مًميًٚمٞمؿ ًميٚمؽ اعمٖم٤مًمٓم٤مت اعميٝم٤مومي٦م
طمً٥م زقمٛمف ،واًمٌنمي ُمـ ذًمؽ آومؽماء سملاء ،وهذه اًم٘مّم٦م أٟمٛمقذج ُمـ شمٚمؽ اًمٜمامذج اعمٚمٗم٘م٦م.
شودشوً :أُم٤م ىمقل اًملوا ٦م ذم هدم

ومٝمق فمٚمؿ واقميهللاء؛ إذ هدم

ًمف ُمـ اًمٗمْم٤ماؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ُم٤م ل حيّمؾ ُمريٚمف جلٛمٞمع ذر يف ،واًملوا ٦م ل شمذيمله٤م ،وًمق يم٤مٟم٧م هذه اعمٜم٤مفملة طم٘مٞم٘مٞم٦م ُمع احلج٤مج أو همػم
احلج٤مج عم٤م ؾم َّٚمؿ هل٤م هبذا اًمٙم م اًمً٤مىمط دون أن شمذيمل ومْم٤ماؾ هدم

واًميل ىمهلل ؾمجٚمٝم٤م اًم٘ملهن

اًمٙمل ؿ اعمٕمٚمـ ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕم٤مً.
* ؾلوػ ؾضوئؾف

 :أن ا  ظمٚم٘مف سمٞمهلله ،وهل ومْمٞمٚم٦م ل ٜمٚمٝم٤م همػمه ُمـ ذر يف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم

يسمٚمٞمس :ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ [ص.]99:
وأُم٤م سم٘مٞم٦م اعمخٚمقىم٤مت وم٘مهلل ظمٚم٘مٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م« :يمـش وا  ىمهلل أسمٓمؾ دقمقى إسمٚمٞمس هبذه اًم٘مْمٞم٦م؛
وم٢مٟمف هللل قمغم أن هدم

ُظمص سمٛمز ٦م ل ُخيص هب٤م أطمهلل ُمـ ظمٚم٘مف.

وهذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٞمً٧م ًمٕمكم

وٓ ًمٖمػمه ُمـ اًمٌنم.

* ومـ ؾضوئؾف :أن ا  أؾمجهلل ًمف ُم اٙميف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

[إقملاف:

] ،ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ [ايهاء.]9 :
* ومـ ؾضوئؾف :أن ا ؾمٌح٤مٟمف قم َّٚمٛمف أؾمامء يمؾ رء ُمٌ٤مذة ،ىم٤مل

 :ﭰﭱﭲ

ﭳ [اًمٌ٘ملة ]9 :وهذه اخلّمٞمّم٦م ل ٜمٚمٝم٤م أطمهلل طميك اًمٜمٌل ^ ،وم٢مٟمف إٟمام شمٕمٚمؿ سمقاؾمٓم٦م ضمؼم ؾ
وإن يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م^ ،أومْمؾ ُمٜمف ُمـ وضمقه أظملى.
ومٝمذه صم ث ظمّم٤ماص ل ٜمٚمٝم٤م أطمهلل ُمـ اًمٌنم ،ومٙمٞمػ ٌٓمؾ ُم٤م ورد ذم هذه اًملوا د٦م ُمدـ اًمٗمْمد٤ماؾ
اًميل ٓ ختٗمك قمغم ـم٤مًم٥م قمٚمؿ سمؾ وٓ قم٤مُمل ٘ملأ اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟!
وأُم٤م ُم٤م ورد ذم اًملوا ٦م ُمـ اىميٓم٤مع ه ٦م دون إيمامهل٤م ومذًمؽ ُمريؾ قمٛمؾ إسمٚمٞمس قمٜمهللُم٤م ىم٤مل :إٟمٜمل
أطمٗمظ ه يلم ُمـ يمي٤مب ا  .ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م مه٤م؟! ىم٤مل:

ﭶﭷﭸ

[اعم٤مقمقن .]1:ىمٞمؾ:
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651

أيمٛمٚمٝم٤م .ىم٤مل ٓ :أقملف همػمه٤م.
وأيي افثوكقي :ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ﮦﮧﮨ

[اًمٜمً٤مء ]19:ىمٞمؾ :أيمٛمٚمٝم٤م .ىم٤مل ٓ :أقملف

همػمه٤م!
وم٤مىميٓم٤مع ه ٦م دون ُم٤م سمٕمهلله٤م ُمٌ٤مذة شمٜم٘مٞمص وفمٚمؿ واومؽماء قمغم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يمام اومؽمى إسمٚمٞمس.
ومٝمذه أ ٦م ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ [ـمف ] 1 :سمٕمهلله٤م ه ٦م أظملى شملومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م هدم
وشمٌلم اضميٌ٤مء ا ً مف وشمٓمٝمػمه ُمـ اًمذٟم٥م ورومع درضميف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﯜﯝ

ﯗﯘﯙﯚ ﯛ

[ـمف ] 11:ومذيملت صم ث ومْم٤ماؾ هل :آصٓمٗم٤مء ،وآضميٌ٤مء ،أي :إقمٓم٤مؤه اًمٜمٌقة

وهل ُملطمٚم٦م ضمهلل هللة ذم طمٞم٤مشمف.
ٕمػم
صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف« :شم٤مب قمٚمٞمفش أي :ىمٌؾ قمذره وٟمهللُمف ومٕمٗم٤م قمٜمف ،ومٝمؾ جيقز سمٕمهلل ذًمؽ أن ُ َّ
سمٛمريؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط ورسمف ىمهلل ـمٝمله ُمـ ذٟمٌف واًمي٤ما٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف.
صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف« :ههللىش أي :ؾمٚمؽ سمف ُمً٤مًمؽ اخلػم وطمٗمٔمف ُمـ اًمْم ل ،ومٝمؾ ٚمٞمؼ
سمٛمًٚمؿ خي٤مف ا  و لضمقه أن ٕم٤مٟمهلله سمٕمهللُم٤م أظمؼم أٟمف اضميٌ٤مه وشم٤مب قمٚمٞمف وههللاه؟!
اًمٚمٝمؿ إٟمٜم٤م ٟمؼمأ إًمٞمؽ ُمـ هذا اًم٘مقل اًمذي ٜمي٘مص أوًمٞم٤مءك وحي٘مل أصٗمٞم٤مءك و ًيٝمزئ سم٠مٟمٌٞم٤ماؽ
وٟمؼمئ هل سمٞم٧م ٟمٌٞمؽ ُمـ هذا آومؽماء قمغم أصٗمٞم٤ماؽ.
صمؿ شمذيمل اًملوا ٦م أن ا  ىم٤مل ذم طمؼ قمكم
وهذا ُمـ آومؽماء قمغم ا  ،وقمكم

 :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ [ايٟمً٤من.]11:
ممـ ٟملضمق أن ٙمقن ؾمٕمٞمف ُمِمٙمقر ًا ًمٙمـ أ ٦م ًمٞمً٧م

ومٞمف قمغم وضمف اخلّمقص ،وإٓ وم٠م ـ ذيمل اؾمؿ قمكم

طميك ُ زقمؿ أن ا  ىم٤مل ذًمؽ ومٞمف.

ومٝمذه أ ٦م ضم٤مءت ذم ذيمل اعم١مُمٜملم ُمـ مجٞمع إُمؿ وُم٤م أقمهلله هلؿ ُمـ صمقاب؛ طمٞم٨م اومييح ذًمؽ
ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ [ايٟمً٤من.]9:
صمؿ اؾميٛمل اًمًٞم٤مق

ذيمل صٗم٤مت إسملار وأقمامهلؿ ..إمم أن ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ [ايٟمً٤من.]11:
ومذيمل ؾمٌح٤مٟمف قمٌ٤مده إسملار وؿمٙمله ٕقمامهلؿ ..ومٝمدؾ قمدكم
أسملار همػمه

هدق« :إسمدلارش وًمدٞمس ذم اًمٌنمد

؟! وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ يملر هذا اًمقصػ ذم قمهللة ه ٤مت ُمـ يمي٤مسمف ،ومٝمؾ هذا اؾمؿ ًمٕمكم قمغم

وضمف اخلّمقص أم أن قمٚمٞم ً٤م ممـ ٟملضمق أن ٙمقن ُمٜمٝمؿ؟!
إن هذه اًمهللقمقى اًميل ذيملهت٤م أ ٦م ُمـ صٜمع ُمـ ٓ لاىم٥م ا  وٓ لضمق ًمف وىم٤مر ًا أراد اًمٖمٚمق
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سم٤مًمٓمٕمـ ذم أٟمٌٞم٤مء ا  ورؾمٚمف

وأُم٤م ومْمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سمام ٓ لوج إٓ قمغم ضمٝمٚم٦م اًمٜم٤مس.

وم٘مهلل ورد ذم قمنمات إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م ،وهدق ُمدـ ظمٞمد٤مر

اًمّمح٤مسم٦م قمٚم ًام وظمٚم٘م ً٤م ود ٜم ً٤م ،وىمهلل َأطملق ُمـ هم٤ممم ومٞمف ورومٕمف ومقق ُمٜمدزًميفً ،مٙمـ دقمدقى أن أ د٦م ٟمزًمد٧م
ومٞمف ُمـ اًمٙمذب قمغم ا .
هذا أٟمٛمقذج ًمٌٞم٤من سمٓم ن هذه اًملوا ٦مٟ ،مٙميٗمل سمف ًمٚمهللًٓم٦م قمغم ؾم٘مقط سم٘مٞم٦م اًمهللقم٤موى اًميل وردت
ذم سم٘مٞم٦م اًملوا ٦م.
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املطمب السابع
دعٕ ٝأُ فغاٟن األٌبٗا ٞإمنا ِ٘ بطبب ٔالٖتّي لعم٘
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل زم أسمق قمٌهلل ا

 « :إن ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم شمقطمهلل سمٛمٚمٙمف

ومٕملف قمٌ٤مده ٟمٗمًف ،صمؿ ومقض إًمٞمٝمؿ أُمله وأسم٤مح هلؿ ضمٜميف ،ومٛمـ أراد ا أن ٓمٝمل ىمٚمٌف ُمـ اجلـ
وايٟمس قملومف وٓ يٜم٤م ،وُمـ أراد أن ٓمٛمس قمغم ىمٚمٌف أُمًؽ قمٜمف ُمٕملوميٜم٤م.
صمؿ ىم٤مل٤ :م ُمٗمْمؾ! وا ُم٤م اؾميقضم٥م هدم أن خيٚم٘مف ا سمٞمهلله و ٜمٗمل ومٞمف ُمـ روطمف إٓ سمقٓ ٦م قمكم
 ،وُم٤م يم َّٚمؿ ا ُمقؾمك شمٙمٚمٞم ًام إٓ سمقٓ ٦م قمكم
سم٤مخلْمقع ًمٕمكم

 ،و ٓ أىم٤مم ا قمٞمًك سمـ ُمل ؿ ه ٦م ًمٚمٕم٤معملم إٓ

 ،صمؿ ىم٤مل :أمجؾ إُمل ُم٤م اؾمي٠مهؾ ظمٚمؼ ُمـ ا اًمٜمٔمل إًمٞمف إٓ سم٤مًمٕمٌقد ٦م ًمٜم٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ فغاٟن األٌبٗا ٞإمنا ِ٘ بطبب ٔالٖتّي لعم٘:

ٓ ٜميٝمل اًمٕمج٥م ُمـ هذه آومؽماءات قمغم ا  وقمغم هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة ُمـ هذه اًملوا ٤مت ،ومٝمذه

اًملوا ٦م شم٘مقل :إن هدم ل ٙملُمف ا  سمام أيملُمف سمف ُمـ ظمٚم٘مف سمٞمهلله وٟمٗمخف ومٞمف ُمـ روطمف إٓ سمقٓ ٦م قمكم.
أ ـ يم٤من قمكم قمٜمهللُم٤م ظمٚمؼ ا  هدم؟! وهؾ هٜم٤مك أصؾ ًمٚمٌنم ٦م همػم هدم
إذ ًا :قمكم ًمٞمس سمنم ًا؛ ٕن مجٞمع اًمٌنم إٟمام ضم٤مءوا ُمـ هدم

؟!

.

صمؿ ُم٤م قم ىم٦م هدم سمقٓ ٦م قمكم ً -مق ىمٚمٜم٤م :إن هٜم٤مك وٓ ٦م  -إٟمام وٓ يف قمغم ُمـ يم٤من ذم قمٍمه؟!
صمؿ هؾ وٓ ٦م قمكم أقمٔمؿ ُمـ ٟمٌقة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل

وم٢مٟمف ل ذيمله٤م هٜم٤م ،وًمق يم٤من رء ًيحؼ أن

ٕملض قمغم إٟمٌٞم٤مء ًمٙم٤مٟم٧م ُمٙم٤مٟم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^؟!
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب وىمٌح أهٚمف!
صمؿ هؾ ٚمٞمؼ سم٤مًمٕمٚمامء روا ٦م أُمري٤مل هذه اًملوا ٤مت اًميل شمٗمؽمي قمغم ا  وشمٜمي٘مص أوًمٞم٤مءه
وأٟمٌٞم٤مءه؟! صمؿ ىمؾ ُمريؾ ذًمؽ ومٞمام شمْمٛمٜميف اًملوا ٦م ذم طمؼ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء.
وأُم٤م هظمل اًملوا ٦م ومٝمل اًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى.
ومٚمؿ شمٕمهلل اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م اقمؽماف سم٤مًمٗمْمؾ وإٟمام هٌٓم٧م إمم اًمهللرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمهللقم٤موى( :مو

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،)131/19اقمي٘م٤مدات اًمّمهللوق ( ،) 19 - 19آظميّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمهلل (ص.)191:
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اشتلهؾ اخلؾؼ مـ خؾؼ ار  إٓ بوفعبقديي فـو) ٤م هل٤م ُمـ ضمل ٛم٦م ذم طمؼ اخل٤مًمؼ؟!
وم٤مًمٕمٌقد ٦م ًمٚمخ٤مًمؼ ُمـ اخلّم٤ماص اًميل ٓ ِم٤مريمف ومٞمٝم٤م همػمه ؾمٌح٤مٟمف ،طمٞم٨م ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ

[اًمذار ٤مت ]99:وم٤مجلـ وا يٟمس يمٚمٝمؿ ظمٚم٘مقا ًمٞمٙمقٟمقا قمٌٞمهلل ًا

ًمٚمخ٤مًمؼ.
وأُملٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف أن ٟم٘مقل :ﭢ ﭣ ﭤﭥ [اًمٗم٤محت٦م ،]9:أيٟ ٓ :مٕمٌهلل إٓ إ ٤مك.
أُم٤م اًملوا ٦م وم٘مهلل زقمٛم٧م أن مجٞمع اخلٚمؼ ل ًيح٘مقا اًمقضمقد إٓ قمٜمهللُم٤م شمٕمٌهللوا ٕوملاد ُمـ هل اًمٌٞم٧م
هؿ قمٌٞمهلل ا !!
أًمٞمس هذا اًمٙم م ١ميمهلل أن هٜم٤مك ُم١ماُملة قمغم د ـ ا ؟!

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ

656

املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝأُ عمٗاً دم٘ مجٗع األٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا ًمٕمكم أٟمف ىم٤مل« :وا ىمهلل يمٜم٧م ُمع إسملاهٞمؿ ذم اًمٜم٤مر ،وأٟم٤م اًمذي ضمٕمٚميٝم٤م سملد ًا وؾم ُم ً٤م ،ويمٜم٧م

ُمع ٟمقح ذم اًمًٗمٞمٜم٦م وم٠مٟمجٞميف ُمـ اًمٖملق ،ويمٜم٧م ُمع ُمقؾمك ومٕمٚمٛميف اًميقراة ،وأٟمٓم٘م٧م قمٞمًك ذم اعمٝمهلل
وقمٚمٛميف ايٟمجٞمؾ ،ويمٜم٧م ُمع قؾمػ ذم اجل٥م وم٠مٟمجٞميف ُمـ يمٞمهلل إظمقشمف ،ويمٜم٧م ُمع ؾمٚمٞمامن قمغم اًمًٌ٤مط
وؾمخلت ًمف اًمل ٤محش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً دم٘ مجٗع األٌبٗا:ٞ

هذه اًملوا ٦م ومٞمٝم٤م أن قمٚمٞم ً٤م يم٤من ُمع مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ذم وىم٤ماع واسمي ءات طمّمٚم٧م هلؿ ،ويم٤من هق

اعمٜمجل هلؿ مم٤م ٟمزل هبؿ ،وٟم٘مقل:
أوًٓ :قمكم

ضم٤مء سمٕمهلل إٟمٌٞم٤مء ومٛمـ أظمؼمٟم٤م أٟمف يم٤من ُمع إٟمٌٞم٤مء؟

وم٢من ىمٞمؾ :إن إٟمٌٞم٤مء أظمؼموا سمذًمؽ؟
ىمٞمؾ :أ ـ ٟمجهلل ذًمؽ ايظمٌ٤مر طميك ٟم٘مٌٚمف وٟمّمهللىمف ،وإٓ ومٛمجلد اًمهللقم٤موى اًمٕم٤مـمٚم٦م قمـ إدًم٦م
واًمؼماهلم ٓ شمّمهللىمٝم٤م اًمٕم٘مقل وٓ شم٘مٌٚمٝم٤م ومْم ً قمـ شمهللو ـ طمٙم٤م ٤مت أُمري٤مل هذه اًملوا ٤مت.
ٟمجك إسملاهٞمؿ وٟمقطم ً٤م وُمقؾمك و قؾمػ وقمٞمًك
ثوكقوً :ا شمٕم٤ممم أظمؼمٟم٤م أٟمف هق ؾمٌح٤مٟمف اًمذي َّ
وؾمٚمٞمامن ،وم٢مُم٤م أن ٟمّمهللق رب اًمٕم٤معملم اًم٘م٤ماؾ قمـ إسملاهٞمؿ وًمقط:

ﯥﯦﯧﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ [إٟمٌٞم٤مء.]9 :

واًم٘م٤ماؾ قمـ ٟمقح:

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ [إٟمٌٞم٤مء.]99:
واًم٘م٤ماؾ قمـ أ قب:

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ [إٟمٌٞم٤مء.]11:
واًم٘م٤ماؾ قمـ قٟمس:

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

( ) اًمقٓ ٦م اًميٙمق ٜمٞم٦م ٔل حمٛمهلل (ص ،) 91:اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مء ًمٚميؼم زي (ص.)111:

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
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[إٟمٌٞم٤مء.]11:
واًم٘م٤ماؾ قمـ زيمل ٤م:

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
[إٟمٌٞم٤مء.]31:
وم٤مدقم٤مء أن هٜم٤مك ُمٜمجٞم ً٤م وٟم٤مس ًا همػم ا شمٕم٤ممم اهت٤مم ًمٚم٘ملهن وشمٙمذ ٥م ًمف.
ثوفثوً :أًمٞمس قمكم

ىمهلل ٟمزل سمف ُمـ اًمٙملوب وآسمي ءات وقمّمٗم٧م سمف اًمِمهللااهلل وإزُم٤مت،

ٟمجك هب٤م إٟمٌٞم٤مء ول ٜم٩م
سمؾ طمّمٚم٧م اًمٗميـ واحللوب ذم ظم وميف ،وم٠م ـ وٓ يف اًميٙمق ٜمٞم٦م وىمهللرشمف اًميل َّ
هب٤م ٟمٗمًف

.

راسمٕم ً٤م :يمٞمػ شمٙمقن هذه اخلقارق اخلٞم٤مًمٞم٦م ًمٕمكم

ول ٙمـ قمنمه٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ وقمكم إٟمام

ذف سم٤مشمٌ٤مقمف ًمف ^؟!
خومسوًُ :م٤مذا شمل هلل اًملوا ٦م أن شمّمؾ إًمٞمف؟
ل شمٕمهلل اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م ومْم٤ماؾ إٟمام اًم٘مْمٞم٦م أن قمٚمٞم ً٤م ُمِم٤مرك ًمٚمخ٤مًمؼ ذم إزل وهق اًمذي رقمك هذه
اًمٌنم ٦م ُمٜمذ إزل.
إذ ًا ٤م ؿمٞمٕمل! شمٕمٚمؼ هبذا اًمذي شمٕمٚمؼ سمف إٟمٌٞم٤مء!!
هذه هل اًمٜميٞمج٦م ..وىمهلل صهللَّ ق يمريػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م هذه اخللاوم٤مت وشمٕمٚم٘مقا سم٤مٕاٛم٦م!!
وهٜم٤م ُحت٘مؼ اعم١ماُملة ُملاده٤م ُمـ سف اًمٜم٤مس قمـ رب اًمٕم٤معملم...
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املطمب الطادع
دعٕ ٝأُ احلطني أضٕ ٚلألٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
قمـ أيب قمٌهلل ا

ذم طمهلل ٨م« :أن ٟمٌٞم ً٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء سمٕمريف ا إمم ىمقُمف وم٠مظمذوه ومًٚمخقا وملوة

رأؾمف ووضمٝمف ،وم٠مشم٤مه ُمٚمؽ وم٘م٤مل ًمف :إن ا سمٕمريٜمل إًمٞمؽ ومٛملين سمام ؿمئ٧م ،وم٘م٤مل :يل أشقة بام يصـع
بويسغ

ش ( ).

ىم٤مل اًميًؽمي ذم يمي٤مب اخلّم٤ماص احلًٞمٜمٞم٦م حت٧م قمٜمقانُ( :م٤م أقمٓمل ًمألٟمٌٞم٤مء ُمـ احلًلم (ع) ُم٤م
ٟمّمف« :اقمٚمؿ أٟمف ىمهلل أقمٓمل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ُمـ احلًلم (ع) ؿمٞمئلم:
إول :أٟمف أؾمقة هلؿ ،ومٙم٤من يمؾ واطمهلل ُمٜمٝمؿ إذا أص٤مسميف ُمّمٞمٌ٦م شم٠مؾمك سم٤محلًلم (ع) وصؼم قمٚمٞمٝم٤م
شم٠مؾمٞم ً٤م سم٤محلًلم (ع).
وًمذا ىم٤مل قمكم (ع) قُم ً٤م ًمٚمحًلم

٤ :م أسم٤م قمٌهلل ا ! أشقة أكً ؿدموًش.) (...

( ) يم٤مُمددؾ اًمز دد٤مرات (ص ، 99:قمٚمددؾ اًمنمددااع (  ،)91/وؾمدد٤ماؾ اًمِمددٞمٕم٦م ( ،)199/9سمحدد٤مر إٟم دقار (،)19/11
يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًملضم٤مل (صُ ،)1 9:مٕمجؿ اعمح٤مؾمـ واعمً٤موئ (ص.)9 9:
( )1اخلّم٤ماص احلًٞمٜمٞم٦م ًمٚميًؽمي (ص.)991:
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ احلطني أضٕ ٚلألٌبٗا:ٞ
شمزقمؿ ه٤مشم٤من اًملوا ي٤من أن إٟمٌٞم٤مء شم٠مؾمقا سم٤محلًلم!

أوًٓ :احلًلم

يم٤من ذم ىمٛم٦م اًمِمج٤مقم٦م وايىمهللام وٓ حيي٤مج عمريؾ هذا آومؽماء يصمٌ٤مت ؿمج٤مقميف

وصؼمه.
ثوكقوً :احلًلم

ضم٤مء سمٕمهلل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ،ومٙمٞمػ ي٠مؾمك إٟمٌٞم٤مء سمِمخص ل خيٚمؼ سمٕمهلل؟!

أ ٕم٘مؾ أن ي٠مؾمك أؿمخ٤مص أطمٞم٤مء سمِمخص ل لوه وٓ هللرون قمـ وضمقده؟!
ثوفثضوً :ىمددهلل ٘مددقل ىم٤ماددؾ  -ممدـ ومًددهللت شمّمددقراشمف سمًددٌ٥م هدذه اًملوا دد٤مت  :-ا أظمددؼمهؿ سمددف ىمٌددؾ
وضمقده؟
ومٜم٘مقل :يمٞمػ قملوم٧م أٟم٧م أن ا أظمؼمهؿ سمف ىمٌؾ وضمقده؟!
هؾ ورد ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ذيمل ذًمؽ؟!
إذا يم٤من إُمل هبذه اًمهللرضم٦م اعمزقمقُم٦م ومٚمؿ ل ذيمل ا  ذًمؽ ذم يمي٤مسمف؟!
صمؿ هؾ صح قمـ اًمٜمٌل ^ رء ُمـ ذًمؽ؟!
رابعوً :ىم٤مل ا ً مٜمٌٞمف ^ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

[إطم٘م٤مف،]99:

ومجٕمٚمٝمؿ ُمري٤مًٓ حييذى ذم اًمّمؼم ومٙمٞمػ ل ّمؼموا إٓ شم٠مؾمٞم ً٤م سم٤محلًلم؟!
ومٞمٙمقن اًمٜمٌل ^ أٟمزل درضم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء وأٟمزل درضميلم ُمـ احلًلم؛ ٕن إٟمٌٞم٤مء شم٠مؾمقا سم٤محلًلم
واًمٜمٌل ^ شم٠مؾمك هبؿ!!
خومسوًِ :ل َ ل ٘مؾ ا ً مٜمٌٞمف ^ :شم٠مس سم٤محلًلم ،وإٟمام ىم٤مل ًمف :شم٠مس سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم؟!
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب.
إن إ ذاء هذه اًمٗمئ٦م ُمـ أوًمٞم٤مء ا وصٗمقة ظمٚم٘مف ًمٞمهللل قمغم طمجؿ اعم١ماُملة اًميل طمٞمٙم٧م ذم اًمٔم م
يومً٤مد قم٘مقل اًمٜم٤مس وأد ٤مهنؿ ،وىمهلل وىمع وح٤م ٤مه٤م ممـ ٟمحً٥م أهنؿ ُمـ اعم١مُمٜملم سم٤م ورؾمقًمف ،وًمٙمـ
قم٘مقهلؿ شم٠مصملت سمٛمريؾ هذه اًملوا ٤مت وم٠مومًهللت قمٚمٞمٝمؿ شمٗمٙمػمهؿ وشمّمقراهتؿ؛ طميك أصٌحقا ي٘مٌٚمقن
يمؾ روا ٦م وًمق ٟم٘مْم٧م اًمهلل ـ أو ص٤مدُم٧م اًمٕم٘مؾ ٓقمي٘م٤مدهؿ أهن٤م ص٤مدرة قمـ هل اًمٌٞم٧م ،وهل اًمٌٞم٧م ُمٜمٝم٤م
سملهء.
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املطمب الطابع
دعٕ ٝأُ صرب احلطني أعظي وَ صرب مجٗع األٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض األقٕاه:

ىم٤مل اخلٛمٞمٜمل ذم ظمٓمٌ٦م مجٕم٦م ًمف ُمٜمِمقرة قمغم ُمقىمٕمف قمغم ايٟمؽمٟم٧م« :احلًلم

هدم

صؼم أيمريل ُمـ

ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ

٘ ،مقل ذم اًم٘ملهن:

[ـمف.] 11- 1 :
احلًلم صؼم أيمريل ُمـ ٟمقح

 ،اًمذي هق ُمـ إٟمٌٞم٤مء أوزم اًمٕمزم:

ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ [ٟمقح.]9-9:
ؾمقرة ٟمقح
ا

ٟ ،مقح صؼم ُمئ٤مت اًمًٜملمُ ،مع ذًمؽ اعميقىمع ُمٜمف أن ٓ ٗميح ومٛمف سم٤مًمِمٙمقى أُم٤مم

!!! احلًلم ل ٗميح ومٛمف سم٤مًمِمٙمقى أُم٤مم ا
صمؿ ٘مقل« :احلًلم

ش.

صؼم أيمريل ُمـ ذي اًمٜمقن ،وم٢من إظمػم ل ًيٓمع اًمّمؼم قمهللة ؾمٜمقات،

واهنزم ُمـ جميٛمٕمف اًمذي يم٤من ُمٙمٚمٗم ً٤م طمً٥م اًملوا ٦م سم٤مًمهللقمقة ومٞمف ،أي :سم٤مًمٜمٌقة ومٞمف :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ [إٟمٌٞم٤مء.]19:
ُمل ؿ سمنمهت٤م اعم اٙم٦م سمقضمقد قمٞمًك

ووٓدشمفُ ،مع ذًمؽ اؾميِمٙمٚم٧م ول شمًٙم٧م إٓ أن

شمِمٙمل :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ [ُمل ؿ ،]1 -11:ىمْم٤مه ا وىمهللره رهم ًام
قمٜمؽ! وًمٞمس سم٤مظميٞم٤مرك وإٟمام اظميٞم٤مر رب اًمٕم٤معملم ،عم٤مذا شمٗميحلم ومٛمؽ سمام ٓ ٜمٌٖمل؟!
ومٝمؾ وميح واطمهلل ُمـ اعمٕمّمقُملم ومٛمف سمام ٓ ٜمٌٖمل؟ طميك سم٤مًمهللىم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ قضمهلل ُمريؾ هذا اًمٌمء.
زيمل ٤م:

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [هل قمٛملان.]11-93:
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اعم اٙم٦م شم٘مقل ًمف وضمٝم ً٤م ًمقضمف ،وطمً ً٤م سمحسُ ،مع ذًمؽ شمد٠مظمذه إؾمٌ٤مب اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م! وشمّمٕم٥م ذم
ٟمٗمًف أمهٞم٦م هذه إؾمٌ٤مب ومٞمٗميح ومٛمف سم٤ميؿمٙم٤مل أُم٤مُمٝمؿش اهد.
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ صرب احلطني أعظي وَ صرب مجٗع األٌبٗا:ٞ
هذا اًمٙم م ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم صؼم احلًلم

وهق ًمٞمس ٟمٌٞم٤مً ُمع أٟمٌٞم٤مء ا  وهؿ ُمّمٓمٗمقن

أظمٞم٤مر ظمّمقا سم٤مًمٜمٌقة وأيملُمقا سم٤مًملؾم٤مًم٦م اًميل هل درضم٦م ٓ ّمؾ إًمٞمٝم٤م أطمهلل ُمـ اًمٌنم ممـ ل ٙمـ
ُمريٚمٝمؿ .وهلذا وم٢من ا  ذيمل درضم٤مت اًمٜم٤مس وطمٍمهؿ ذم أرسمع درضم٤مت هؿ( :أٟمٌٞم٤مء – صهلل ٘مقن –
ؿمٝمهللاء – ص٤محلقن).
وًمٞمس هٜم٤مك درضم٦م ظم٤مُمً٦م ًمألاٛم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [اًمٜمً٤مء.]93:
وم٠م ـ درضم٦م إاٛم٦م ًمق يم٤من هٜم٤م أاٛم٦م؟!
صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف ذط اًمٚمح٤مق هب١مٓء ذم اجلٜم٦م أن ٓمٞمع ا  ورؾمقًمف ول ذيمل ـم٤مقم٦م ُم٤م ًٛمك
سم٤مٕاٛم٦م!!
صمؿ ذيمل أن اعمٓمٞمع

 وًملؾمقًمف ^ ٙملُمف ا ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٚمح٤مق هب١مٓء إظمٞم٤مر ذم ضمٜم٤مت

اًمٜمٕمٞمؿ.
وم٤محلًلم

ًمٞمس ُمـ أصح٤مب اًمهللرضم٦م إومم« :اًمٜمٌٞملمش وُمـ زقمؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ وم٘مهلل يمٗمل؛ ٕن

ٟمّمقص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ واًمًٜم٦م شم١ميمهلل ظميؿ اًمٜمٌقة يمام شم٘مهللم؛ ىم٤مل ا شمٕم٤ممم :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ [إطمزاب.]11:
وًمٙمٜمف ىمهلل ٙمقن ُمـ أهؾ اًمهللرضم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م( :افصضديؼغ) أو اًمري٤مًمريد٦م« :افشضفداءش ٕٟمدف ُمد٤مت ؿمدٝمٞمهلل ًا
 .ومٙمٞمددػ إذ ًا جيددلي ُم٘م٤مرٟمدد٦م سمٞمٜمددف وسمددلم أهددؾ اًمهللرضمدد٦م إومم صمددؿ ٗمْمددٚمف قمٚمددٞمٝمؿ؟! ومدد٤م ؾمددٌح٤مٟمف
ضمٕمٚمٝمؿ أقمغم اًمهللرضم٤مت ول شمٙمـ هٜم٤مك درضم٦م أقمغم ُمٜمٝم٤م؟!
إن اًمذي هللقمل ذًمؽ ْم٤مد ا  و لد ظمؼمه ،ومٝمؾ سمٕمهلل ذًمؽ ٛمٙمـ عمـ ٕم٘مؾ و ٕمٔمؿ ا  أن
لومع أطمهلل ًا ومقق ه١مٓء اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر؟!
إن اًملوا ٤مت ىمهلل هم٤مًم٧م ذم احلًلم

طميك طمجٌ٧م اًمٕم٘مقل قمـ اًمٜمٔمل ذم يمي٤مب ا  ،وإن

ٟمٔملت طم٤موًم٧م أن حتي٤مل قمغم اًمٜمّمقص ًمي١موهل٤م ًمي٘مهلل ؿ اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م قمٚمٞمٝم٤م!
واًمًٌ٥م أن اًمذ ـ ووٕمقا هذه اًملوا ٤مت ل هللون أن جيٕمٚمدقا ًمٚمٜمد٤مس ىمْمدٞم٦م شمٗمّمدٚمٝمؿ قمدـ إُمد٦م
ومّمٜمٕم٧م شمٚمؽ اًملوا ٤مت ومّمهللىمٝم٤م قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ُمـ همػم متحٞمص وفمٜمدقا أن اًمٙمريدلة شمدهللل قمدغم اًمّمدح٦م،
وًمددق اقميددؼموا سم٤مًملوا دد٤مت اًميددل شمٓمٕمددـ ذم اًم٘مدددلهن واًميددل دمدد٤موزت طمددهلل اًميددقاشمل سمٕمنمددات اعمدددلات
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صمؿ هؿ ٙمذسمقهن٤م طمً٥م اًمٔم٤مهل عم٤م وصم٘مقا سمٕمهلله٤م سملوا ٦م ُمٓمٚم٘م ً٤م إن يم٤مٟمقا حيٌقن ا  ورؾمقًمف ^.
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664

املطمب الجاوَ
عمىا ٞالطاٟفٖ ٛفغمُٕ األٟى ٛعم ٜاألٌبٗاٞ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٘مقل اخلٛمٞمٜمل« :إن ُمـ ضورات ُمذهٌٜم٤م :أن ٕاٛميٜم٤م ُم٘م٤مُم ً٤م ٓ ٌٚمٖمف ُمٚمؽ ُم٘ملب وٓ ٟمٌل

ُملؾمؾ ،وىمهلل ورد قمٜمٝمؿ

أن ًمٜم٤م ُمع ا طم٤مٓت ٓ ًٕمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘ملب وٓ ٟمٌل ُملؾمؾش( ).

 )1و ٘مقل ه ٦م ا اًمًٞمهلل قمٌهلل احلًلم دؾميٖمٞم٥م وهق أطمهلل أقمقان اخلٛمٞمٜمل« :وأاٛميٜم٤م آصمٜم٤م قمنم
أومْمؾ ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء سم٤مؾميريٜم٤مء ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ^ وًمٕمؾ أطمهلل أؾمٌ٤مب ذًمؽ هق أن اًمٞم٘ملم ًمهللهيؿ
أيمريلش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتفغٗن عمىا ٞالػٗع ٛألٟىتّي عم ٜاألٌبٗا:ٞ

ٔمٝمل أصمل هذه اًملوا ٤مت واوح ً٤م ضمٚمٞم ً٤م ذم أىمقال أسملز اًمِمخّمٞم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنم ٦م اًمٞمقم

وهق« :ه ٦م ا اخلٛمٞمٜملش اعم١مؾمس ًمٚمهللوًم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م احلهلل ري٦م؛ وم٘مهلل ىملر أن ُم٘م٤مم إاٛم٦م أقمغم ُمـ مجٞمع
إٟمٌٞم٤مء واعملؾمٚملم.
وٟمحـ ٟم٘مقلً :مق يم٤مٟم٧م هذه اعمٙم٤مٟم٦م عمـ ؾمٛمقهؿ أاٛم٦م يمام ذيمل اخلٛمٞمٜمل ومٚمؿ ل شمذيمل شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ذم
يمي٤مب ا  طميك شميْمح اًم٘مْمٞم٦م ًمألُم٦م؟!
روا ٤مت ًمق وميش قمـ أؾم٤مٟمٞمهلله٤م ًمقضمهلل وم ٞمٝم٤م اًمٙمذاب واًمقو٤مع واعمجٝمقل وأصح٤مب اًمٕم٘م٤ماهلل
اًمٗم٤مؾمهللة واًمٜمحؾ اخلٌٞمري٦م ،وُمع ذًمؽ حيٙمؿ هب٤م قمغم يمي٤مب ا  و ٘ملر هب٤م قم٘م٤ماهلل و ٜم٘مض هب٤م يمي٤مب ا
.
وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمهللقم٤موى ًمٞمس هل٤م دٓاؾ وٓ أؾمٌ٤مب فم٤مهلة شمِمٝمهلل سمّمحيٝم٤م ،وم٘مهلل ضم٤مء اًمٕم٤مل
اًمري٤مين« :ظبد ايسغش ًمٞمهللقمل أن أطمهلل إؾمٌ٤مب ًميٗمْمٞمٚمٝمؿ هق« :أن افقؼغ فداؿ أـثرش!
ؾمٌح٤من ا ! اًمٜمٌل اعميّمؾ سمخ٤مًم٘مف اًمذي ٠مشمٞمف ظمؼم اًمًامء صٌ٤مطم ً٤م وُمً٤م ًء ٙمقن ٘مٞمٜمف وٕمٞمٗم ً٤م؟!

إذا يم٤من ٘ملم إٟمٌٞم٤مء اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر وٕمٞمٗم ً٤م واًمقطمل ٠مشمٞمٝمؿ ُمـ قمٜمهلل رهبؿ وا 
اظمي٤مرهؿ وارشمْم٤مهؿ ،ومٙمٞمػ ًيٓمٞمٕمقن هملس اًمٞم٘ملم ذم ٟمٗمقس أممٝمؿ؟

( ) احلٙمقُم٦م ايؾم ُمٞم٦م (صً )91:ملوح ا اخلٛمٞمٜمل ،ـمٌٕم٦م وزارة ايرؿم٤مد سمجٛمٝمقر ٦م إ لان.
( )1اًمٞم٘ملم (ص ،)19 :ـمٌٕم٦م دار اًميٕم٤مرف ،سمػموت ًمٌٜم٤من 313 ،م.

ىمهلل
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صمؿ يمٞمػ ٙمقن همػمهؿ -وهؿ ًمٞمًقا أٟمٌٞم٤مء وٓ ٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم اًمًامء -أىمقى ُمٜمٝمؿ ٘مٞمٜم ً٤م؟!
إٟمف اًميخٌط ذم اًمهللقم٤موى اًميل ٓ أؾم٤مس هل٤م أص ً وٓ ٕم٘مؾ أن ٙمقن ُمـ ًمٞمس ٟمٌٞم٤مً أومْمؾ ُمـ
إٟمٌٞم٤مء ،وم سمهلل ُمـ اًمٌح٨م قمـ ؾمٌ٥م ٘مٜمع إشمٌ٤مع سمّمح٦م هذه اًمهللقم٤موى اًمٌ٤مـمٚم٦م ومٞمخيٚمؼ دقمقى سم٤مـمٚم٦م
ًمهللقمؿ دقمقى سم٤مـمٚم٦م أظملى.
وًمق يم٤من ه١مٓء اًمٕمٚمامء ٛمٚمٙمقن اًمٕم٘مقل اعميحلرة ٓيميِمٗمقا احل٘مٞم٘م٦م وشملومٕمقا قمـ هذا اعمًيٜم٘مع
اًمٗمٙملي وآٟمحٓم٤مط اًمٕم٘م٤ماهللي اًمذي هٌٓمقا إًمٞمف وم٘م٤مدوا أشمٌ٤مقمٝمؿ ًمٚمخلوج ُمـ اًمًجـ اًمذي ؾمجٜميٝمؿ
ومٞمف اًملوا ٤مت ومٚمؿ لوا احل٘م٤ماؼ ذم صقرهت٤م اًمّمحٞمح٦م سمؾ رأوه٤م ُم٘مٚمقسم٦م ،وًمٕمؾ ا  أن ٘م ِّٞمض هلذه
اًمٓم٤ماٗم٦م ُمـ ز ح قمٜمٝم٤م هذه احلج٥م اًميل ؾمؽمت قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م.
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املبخح الجاٌ٘
اتّاً األٌبٗا ٞباملخالفات
ادطؾى إول :دظقى تؽذيى إكبقوء وادرشؾغ.
ادطؾى افثوين :دظقى أن داود يذكى ومل يـفف ؿقمف.
ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن يقشػ

يستؽز ظذ أبقف.

ادطؾى افرابع :دظقى هتديد كبل برد وجفف إػ دبره.
ادطؾى اخلومس :اهتوم كبل بوفغرور.
ادطؾى افسودس :دظقى أن ار  ظوؿى آدم وحقاء يسدمهو ظؾقوً وؾوضؿي.
ادطؾى افسوبع :دظقى ظؼوب إكبقوء فردهؿ وٓيي ظع.
ادطؾى افثومـ :إبراهقؿ خودم ٕضػول افشقعي.
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التىّٗــد

ل شميقىمػ اعم١ماُملة قمغم ظمٗمض درضم٤مت إٟمٌٞم٤مء واٟمي٘م٤مص ُمٙمد٤مٟميٝمؿ؛ سمدؾ شمٕمدهللت إمم اهتد٤مم إٟمٌٞمد٤مء
سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت.
وىمهلل أوردت يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م مجٚم٦م ُمـ إظمٌ٤مر قمـ أٟمٌٞم٤مء ؾمد٤مسم٘ملم ممد٤م ل دلد ذم اًم٘مدلهن
وٓ ذم اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ،وٟمحـ ٟم٘مقل:
 يمٞمػ قملومقا شمٚمؽ إظمٌ٤مر؟!وم٢من اًمٖمٞم٥م ٓ ٕملف إٓ قمـ ـمل ؼ اًمقطمل :اًم٘مدلهن اًمٙمدل ؿ واًمًدٜم٦م اًمٜمٌق د٦م اًمّمدحٞمح٦م ،ول دلد
ومٞمٝمام رء ،ومٛمـ أ ـ قملومقا شمٚمؽ إطمهللاث؟!
 -1إن إٟمٌٞم٤مء ُمّمٓمٗمقن أظمٞم٤مر ،اصٓمٗم٤مهؿ ا  قمغم اًمٜم٤مس ذم قمٍمهؿ ،ومٙمٞمػ ّمٓمٗمل ُمدـ
ٓ ؽمومع قمـ هذه اًمٜم٘م٤ماص؟!
 -9إٟمٌٞم٤مء ُمٙمٚمٗمقن سم٢مسم غ اًمهلل ـ وأن ٙمقٟمقا أول ُمـ ٕمٛمؾ سمف ،وخم٤مًمٗميٝمؿ ًمف ـمٕمـ ذم ٟمٌقهتؿ.
 -1إن سمٕمض شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٤مت ٓ شمٚمٞمؼ سمٗمً٤مق اعمًٚمٛملم ومٙمٞمػ سم٠مٟمٌٞم٤مء أظمٞم٤مر؟!
ومٝمؾ لاضمع زقمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اًميل أؾم٤مءت إمم يمؾ ُم٤م ًمف قم ىم٦م سمهلل ـ ا ؟!
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املطمب األٔه
دعٕ ٝتكرٖب األٌبٗأ ٞاملسضمني
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
ٟمًٌقا إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمد٥م

أٟمدف ىمد٤ملّ « :
وـضذب إكبقضوء وادرشضؾغش (أي :أن ا يمدذهبؿ)

ّ
يمذب إظمقة قؾمػ طمٞم٨م ىم٤مًمقا( :أـؾف افذئى) وهؿ أٟمٌٞم٤مء ُملؾمٚمقن إمم اًمّمحلاء( )ش.

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتكرٖب األٌبٗأ ٞالسضن:
ٟمًٌقا إمم قمكم

أٟمف ىم٤مل« :وـذب إكبقوء وادرشؾغش وومنوه٤م سم٢مظمقة قؾمػ وزقمٛمقا أهنؿ

أٟمٌٞم٤مء ُملؾمٚمقن ،وهذا ُمـ اًمهللقم٤موى اًميل ٓ إؾمٜم٤مد هل٤م؛ إذ اخل ف إٟمام هق ذم ٟمٌقهتؿ ٓ ذم رؾم٤مًميٝمؿ.
صمؿ إـم ق اًمقصػ سم٘مقًمف« :ويمدذب إٟمٌٞمد٤مء واعملؾمدٚملمش ؾمدقاء ىمٚمٜمد٤م :إن ا  يمدذهبؿ أم ىمٚمٜمد٤م:
إهنؿ هؿ يمذسمقا ،ومذًمؽ ُمٜمٙمل ٓ ٚمٞمؼ وصػ إٟمٌٞم٤مء سمف!
وؾمقء ىمٚمٜم٤م إن إظمقة قؾمػ أٟمٌٞم٤مء ُملؾمٚمقن أم ٓ!! وم٤مًملوا ٦م شمّمػ إٟمٌٞم٤مء واعملؾمٚملم سم٤مًمٙمذب.

( ) سمح٤مر إٟمقار (ُ ،)111/11مٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًم٥م (.) 1 /1
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ دأد ٖرٌب ٔمل ٍّْٖ قٕوْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
«إن ا أوطمك إمم داود

أين ىمهلل همٗملت ذٟمٌؽ وضمٕمٚم٧م قم٤مر ذٟمٌؽ قمغم سمٜمل إهااٞمؾ .وم٘م٤مل:

يمٞمػ ٤م رب وأٟم٧م ٓ شمٔمٚمؿ؟ ىم٤مل :إهنؿ ل ٕم٤مضمٚمقك سم٤مًمٜمٙملةش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝاتّاً دأد بالرٌب:

إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن ُمـ يمٌ٤مال اًمذٟمقب وهؿ اًمذ ـ لقمقن إُم٦م و ٜمٙملون خم٤مًمٗم٤مهت٤م ،ومٙمٞمػ

ٕمٛمٚمقن اعمٜمٙملات؟!
صمؿ يمٞمػ ٕمٚمـ اًمٜمٌل

سم٤معمٜمٙمل أُم٤مم ىمقُمف صمؿ شمٌ٘مك اًمري٘م٦م ومٞمف ىم٤ماٛم٦م؟!

صمؿ يمٞمػ شمّمٌح إُم٦م ُملاىمٌ٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء ُمّمحح٦م ٕظمٓم٤ماٝمؿ وهؿ ُملؾمٚمقن ُمـ ا ؟!

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)91/9سمح٤مر إٟمقار ( ،)19/ 1اجلقاهل اًمًٜمٞم٦م (ص ،)19:ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( ،)939/ 1جمٛمع
اًمٌحل ـ (.)99 /1
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ ٖٕضف عمْٗ الطالً ٖطتكرب عم ٜأبْٗ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن قؾمػ

عم٤م ىمهللم قمٚمٞمف اًمِمٞمل ٕم٘مقب دخؾف ظز ادؾؽ ؾؾؿ

يـزل إفقف .ومٝمٌط ضمؼم ؾ ،وم٘م٤مل٤ :م قؾمػ! اسمًط راطميؽ ومخلج ُمٜمٝم٤م ٟمقر ؾم٤مـمع ومّم٤مر ذم ضمق اًمًامء.
وم٘م٤مل قؾمػ٤ :م ضمؼم ؾ! ُم٤م هذا اًمٜمقر اًمذي ظملج ُمـ راطميل؟
ىم٤ملٟ :مزقم٧م اًمٜمٌقة ُمـ قم٘مٌؽ قم٘مقسم٦م عم٤م ل شمٜمزل إمم اًمِمٞمل ٕم٘مقب وم

ٙمقن ُمـ قم٘مٌؽ ٟمٌلش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ ٖٕضف عمْٗ الطالً ٖطتكرب عم ٜأبْٗ:
قمجٌ ً٤م هلذا اخلٞم٤مل اًمً٤مىمط؟!
قؾمػ

اًمذي هق أطمًـ إظمقاٟمف ُمٕم٤مذة ٕسمٞمف طميك شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمف ،صمؿ ٙملُمف ا  سم٤مًمٜمٌقة

واعمٚمؽ ومٞمًيٙمؼم قمغم أسمٞمف!!
اعمي٤مسمع ًم٘مّم٦م قؾمػ

ذم ؾمقرة قؾمػ لى أٟمٛمقذضم ً٤م ُمـ اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر ذم سمٞم٧م اًمقز ل

وذم اًمًجـ وذم اؾمي٘مٌ٤مًمف ٕسمٞمف وذم يمؾ ُمقاىمٗمف صمؿ ًيٙمؼم قمغم أسمٞمف؟!
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻ ﮼ [ قؾمػ.] 11-33:
وم٤م  ىمهلل أصمٜمك قمٚمٞمف سم٢م قااف أسمق ف إًمٞمف ورومٕمٝمام قمغم اًمٕملش  -أي :قمغم يملد اعمٚمؽ  -ومٙمٞمػ
٘م٤مل سمٕمهلل ذًمؽ :إٟمف (دخؾف ظز ادؾؽ ؾؾؿ يـزل إفقف)؟!
وم٘مهلل أظمذمه٤م وأضمٚمًٝمام أُم٤مم اًمٜم٤مس قمغم أرومع يملد ذم صٞمقان اعمٚمؽ وضمٚمس هق ُمٕمٝمام ًمٙمقٟمف
راٞمس اًمهللوًم٦م ،ومٝمذا أقمغم درضم٤مت اًميٕمٔمٞمؿ؛ وهذا اًمذي ٚمٞمؼ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء
ُم٤م أىمٌح هذه اًملوا ٦م اًميل هذت ٟمٌل ا

قؾمػ

.

يمام هذت اًملوا ٤مت إظملى إظمقاٟمف إٟمٌٞم٤مء

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)9 1/1اًميٗمًػم اًمّم٤مذم ( ،)19/9شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم (.)199/1

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
ُمـ ىمٌؾ!!
وٟمحـ ٟمؼمئ ؾم٤مطم٦م هل اًمٌٞم٧م ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم ً٤م.
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املطمب السابع
دعٕ ٝتّدٖد ٌ بسد ٔجّْ إىل دبسٓ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ٟمٌٞم ً٤م أراد أن لاضمع ا ذم قمذاب ىمقُمف ،وم٘مد٤مل ا ًمدفً :مدؽمضمٕمـ

قمام شمّمٜمع أن شملاضمٕمٜمل ذم أُمل ىمهلل ىمْمٞميف أو ٕردن وجفؽ ظذ دبركش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتّدٖد ٌ بسد ٔجّْ إىل دبسٓ:
إن ُملاضمٕم٦م إٟمٌٞم٤مء

 ذم سمٕمض إُمقر اًميل ل هللريمقا وضمٝميٝم٤م أو ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ٜم٘مص ُمـ ىمٞمٛم٦م

اًمٜمٌل ^؛ سمؾ اعم اٙم٦م ىمهلل شمٗمٕمؾ ذًمؽ ،وا  سملمحيف وطمٙمٛميف ٓ ٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م سمؾ قضمٝمٝمؿ إمم
ُم٤م هق اًمّمقاب ُمـ اًمٗمٕمؾ.
وم٘مهلل روى ؾمٌح٤مٟمف اؾميٗمً٤مر اعم اٙم٦م قمـ طمٙمٛم٦م ظمٚمؼ خمٚمقق ضمهلل هلل ٘مع ُمٜمف اًمٗمً٤مد ،صمؿ سملم هلؿ
وضمف احل٘مٞم٘م٦م قمٛمٚمٞم ً٤م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
[اًمٌ٘ملة.]91:
ول ٕم٤مىمٌٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف ول هيهللدهؿ.
وذيمل قمـ ٟمقح
وومٝمؿ ٟمقح

أٟمف شمً٤مءل قمـ اسمٜمف اًمذي أهملىمف ا ُ مع أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ىمهلل وقمهلله سمٜمج٤مة أهٚمدف

أٟمف ؾمٞمٜمجل أهٚمف مجٞمٕم ً٤م طميك اسمٜمف ،ومقضمٝمف ا  ول ٕم٤مىمٌدف ،ىمد٤مل شمٕمد٤ممم :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ [هقد.]19:
ويمذًمؽ إسملاهٞمؿ

 ...وهذه ؾمٜم٦م ا ؾمٌح٤مٟمف ُمع أٟمٌٞم٤ماف ،وهذه اًملوا ٦م ُملدودة هبذه أ ٤مت

ُمـ يمي٤مب ا  ،ومٙمٞمػ زقمؿ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف هيهللد أوًمٞم٤مءه إذ شمً٤مءًمقا قمام ل ٕمٚمٛمقا أو ـمٚمٌقا ُم٤م ٓ
يح٘مؼ؟! ومٝمذه أ ٤مت شمهللل قمغم يمذب هذه اًملوا ٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م وا طمًٞم٥م ه١مٓء اًمٙمذاسملم!

( ) وؾمدد٤ماؾ اًمِمدددٞمٕم٦م (

ُ ،)1 9/مًدديهللرك اًمقؾمددد٤ماؾ ( ،) 3 / 1ؾمددٕمهلل اًمًدددٕمقد (ص ،) 9 :سمحدد٤مر إٟمدددقار

( ،)19/39( )999/ 1ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمدٞمٕم٦م ( ،)111/ 1شمٗمًدػم اًمٕمٞمد٤مر (  ،) 11/شمٗمًدػم ٟمدقر اًمري٘مٚمدلم
(  ،)191/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ ( .)919/
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املطمب اخلاوظ
اتّاً ٌ بالػسٔز
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :ودظمؾ طمزىمٞمؾ ٟمٌل اًمٕمج٥م ،وم٘م٤مل ذم ٟمٗمًفُ :م٤م ومْمؾ ؾمٚمٞمامن ٟمٌل

قمكم وىمهلل أقمٓمٞم٧م ُمريؾ هذا؟ ىم٤مل :ومخلضم٧م قمغم يمٌهلله ىملطم٦م ومآذشمفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝاتّاً ٌ بالػسٔز:

ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء -طمً٥م زقمؿ اًملوا ٦مٕ -مؽمض قمغم ومْمؾ ا  قمغم ٟمٌل هظمل صمؿ ٕم٤مىم٥م؟!
أ ٛمٙمـ أن ٘مع ذم ىمٚم٥م ٟمٌل طم ًهلل ًمٜمٌل هظمل و ٕمؽمض قمغم ىمهللر ا ؾمٌح٤مٟمف وهق ٟمٌل ُمّمٓمٗمك

خمي٤مر؟!
وٓ ٟمهللري ُم٤م هل اعم٘م٤مصهلل ُمـ ُمريؾ هذا اًمٙمذب اًمذي هذى ا  وهذى رؾمٚمف

!

ورسمام أرادوا وا أقمٚمؿ أن اًملوا ٤مت شمل هلل أن شم٘مقل :إن قمهللم ىمٌقل اًمّمح٤مسم٦م يُم٤مُم٦م قمكم
ًمٞمس سمهللقم ً٤م ُمـ اًمٌنم ،وم٘مهلل اقمؽمض أٟمٌٞم٤مء قمغم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ومٕم٤مىمٌٝمؿ ا ؾمٌح٤مٟمف ،وًمٕمؾ ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ
دقمقى طمًهلل هدم ًمٕمكم ١ميمهلل هذا اعمٕمٜمك!!
وأُم٤م هل اًمٌٞم٧م ومٝمؿ سمل ئقن ُمـ هذا اًمٙمذب.

( ) سمح٤مر إٟمقار ( ،) 19/99رُمز اًمّمح٦م (ص.) 9 :
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املطمب الطادع
دعٕ ٝأُ اهلل عص ٔجن عاقب آدً ٔحٕا ٞحلطدِىا عمٗ ًا ٔفاطىٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :قملو٧م قمغم هدم اًمقٓ ٦م وم٠مٟمٙمله٤م طمًهلل ًا وملُميف اجلٜم٦م سم٠موراىمٝم٤م،

ومٚمام شم٤مب إمم ا ُمـ طمًهلله وأىمل سم٤مًمقٓ ٦م ودقم٤م سمحؼ ه١مٓء اخلٛمً٦م :حمٛمهلل ،وقمكم ،ووم٤مـمٛم٦م ،واحلًـ،
واحلًلم صٚمقات ا قمٚمٞمٝمؿ ،همٗمل ا ًمفش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ايُم٤مم اًملو٤م أٟمف ىم٤مل« :إن هدم عم٤م أيملُمف ا سمًجقد اعم اٙم٦م ًمف وإدظم٤مل اجلٜم٦م ىم٤مل
ذم ٟمٗمًف :أٟم٤م أيملم اخلٚمؼ ،ومٜم٤مدى  :ارومع رأؾمؽ ٤م هدم وم٤مٟمٔمل إمم ؾم٤مق اًمٕملش ،وملومع رأؾمف ومقضمهلل ومٞمف
ُمٙميقسم ً٤م ٓ :إًمف إٓ ا حمٛمهلل رؾمقل ا قمكم وزم ا أُمػم اعم١مُمٜملم وزوضميف وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمهللة ٟمً٤مء اًمٕم٤معملم
واحلًـ واحلًلم ؾمٞمهللا ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜم٦م ،وم٘م٤مل هدم٤ :م رب! ُمـ ه١مٓء؟ وم٘م٤مل  :ه١مٓء ُمـ ذر يؽ
وهؿ ظمػم ُمٜمؽ وُمـ مجٞمع ظمٚم٘مل ،وًمقٓهؿ ُم٤م ظمٚم٘ميؽ وُم٤م ظمٚم٘م٧م اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٓ اًمًامء وٓ
إرض ،وم٢م ٤مك أن شمٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل وم٠مظملضمؽ قمـ ضمقاري ،ومٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل ومًٚمط
قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من طميك أيمؾ ُمـ اًمِمجلة اًميل هنك ا شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤مش( ).
 )9وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :عم٤م أؾمٙمـ ا  هدم وزوضمف اجلٜم٦م ،ىم٤مل هلام:
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯛﯜ

[اًمٌ٘ملة ]99:ومٜمٔملا إمم ُمٜمزًم٦م حمٛمهلل

وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وإاٛم٦م ُمـ سمٕمهللهؿ ومقضمهللاه٤م أذف اعمٜم٤مزل اًميل ذم اجلٜم٦م ،وم٘م٤مٓ:
رسمٜم٤م! عمـ هذه اعمٜمزًم٦م؟ وم٘م٤مل ا  :ارومٕمقا رءوؾمٙمؿ إمم ؾم٤مق قملر ،وملومٕم٤م رأؾم٤ممه٤م ومقضمهللا أؾمامء
حمٛمهلل وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم وإاٛم٦م ُمٙميقسم٦م قمغم ؾم٤مق اًمٕملش سمٜمقر ُمـ ٟمقر اجلٌ٤مر ضمؾ
ضم ًمف ،وم٘م٤مٓ٤ :م رسمٜم٤م! ُم٤م أيملم هذه اعمٜمزًم٦م قمٚمٞمؽ ،وُم٤م أطمٌٝمؿ إًمٞمؽ ،وُم٤م أذومٝمؿ ًمهلل ؽ؟! وم٘م٤مل ا

( ) سمح٤مر إٟمقار (

 ) 19/و( ،)919/19شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر (  ،)1 /اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م (  ،)991/هم٤م ٦م اعمدلام

(.) 99/1
( )1قمٞمددقن أظمٌدد٤مر اًملودد٤م (ُ ،)191/1مٕمدد٤مين أظمٌدد٤مر اًمّمددهللوق (ص ،) 11 :اعمحيي د (ص ،)193:اجلددقاهل اًمًددٜمٞم٦م
(ص ،)191:سمح٤مر إٟمقار (

 ،)199/19 ،991/ 9 ، 99/اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،) 9/شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚمدلم

(  ،)91/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،)191/شمٗمًػم اعمٞمزان ( .) 11/
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شمٕم٤ممم :فقٓهؿ مو خؾؼتؽام ،ه١مٓء ظمزٟم٦م قمٚمٛمل وأُمٜم٤مال قمغم هي ،إ ٤ميمؿ أن شمٜمٔملا إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل،
وشميٛمٜمٞم٤م قمٜمهللي وحمٚمٝمؿ ُمـ يملاُميل ،وميهللظم ُمـ ذًمؽ ذم هنٞمل وقمّمٞم٤مين وميٙمقٟم٤م ُمـ اًمٔم٤معملم .ؾقشقس
إفقفام افشقطون ؾدٓمهو بغرور وةؾفام ظذ متـل مـزفتفؿ ،ؾـظرا إفقفؿ بعغ ايسد ،ؾخذٓش( ).
 )1وذم روا ٦م« :ومٜمٔمل إًمٞمٝمؿ سمٕملم احلًهلل ومتٜمل ُمٜمدزًميٝمؿ ،وميًٚمط اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف طميك أيمؾ ُمـ
اًمِمجلة اًميل هنل قمٜمٝم٤م ،وشمًٚمط قمغم طمقاء ًمٜمٔمله٤م إمم وم٤مـمٛم٦م سمٕملم احلًهلل طميك أيمٚم٧م ُمـ اًمِمجلة يمام
أيمؾ هدم ،وم٠مظملضمٝمام ا  قمـ ضمٜميف وأهٌٓمٝمام إمم ضمقار إرضش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ اهلل تعاىل عاقب آدً ٔحٕا:ٞ

ل ًٚمؿ أطمهلل ُمـ إظمٞم٤مر ـمقال اًمي٤مر ل ُمـ اهت٤مم روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م ًمف اسميهللاء سمآدم وطمقاء

واٟميٝم٤مء سم٠مصح٤مب رؾمقل ا ^ وهل سمٞميف ،واًمذي هيٛمٜم٤م ذيمله هٜم٤م ُم٤م يٕمٚمؼ سمآدم

:

وم٤م  ذيمل أٟمف ظمٚمؼ هدم سمٞمهلله وٟمٗمل ومٞمف ُمـ روطمف وقم َّٚمٛمف أؾمامء يمؾ رء ،صمؿ أؾمجهلل ًمف
ُم اٙميف ،وم٤مُميٜمع إسمٚمٞمس ُمـ اًمًجقد ًمف يمؼم ًا وطمًهلل ًا ،ومٚمٕمـ إسمٚمٞمس وأؾمٙمـ هدم
ُمـ قمهللوه إسمٚمٞمس وهن٤مه قمـ إيمؾ ُمـ اًمِمجلة ،وًمٙمـ هدم

َّ
وطمذره
اجلٜم٦م

ٟمز حتذ ل ا ؾمٌح٤مٟمف وأيمؾ هق

وزوضمف ُمـ اجلٜم٦م ،ومً٘مٓم٧م قمٜمف صمٞم٤مسمف وفمٝملت قمقرشمف هق وطمقاء ،ومٓمٗم٘م٤م جيٛمٕم٤من اًمقرق ُمـ أؿمج٤مر
اجلٜم٦م ًمٞمٖمٓمٞم٤م ؾمقهشمٞمٝمام.
هذه اًم٘مّم٦م يمام طمٙم٤مه٤م ا  ،ول ذيمل ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ًا ^ ذم ىمّم٦م هدم
هل سمٞميف ،ومٙمٞمػ شمٖمػمت اًم٘مّم٦م وأصٌح ُم٤م طمهللث ٔدم
واحلًـ واحلًلم

هق سمًٌ٥م طمًهلله ًمٕمكم

وٓ أطمهلل ًا ُمـ
ووم٤مـمٛم٦م

؟!

يمؾ رء أىمحؿ ومٞمف قمكم

واحلًـ واحلًلم

وأُمٝمام وم٤مـمٛم٦م

 ..وهٙمذا

صٜمٕم٧م ُمئ٤مت سمؾ هٓف اًملوا ٤مت سم٠مًمٗم٤مظ خميٚمٗم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م ُميٜمققم٦م يؾمٌ٤مغ ه٤مًم٦م قمغم ه١مٓء
إؿمخ٤مص!
يمؾ رء حيًهلل ه١مٓء ..هدم وطمقاء ..إٟمٌٞم٤مء ...واًمٌنم أمجٕمقن...سمؾ ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت يمام

( ) اجلقاهل اًمًٜمٞم٦م (ص ،)199سمح٤مر إٟمدقار (

ُ ،)91 /19 ، 99/مًديهللرك ؾمدٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر ( ،) 99/9شمٗمًدػم

ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)9 1/1 ، 1/1جمٛمع اًمٜمقر ـ (ص ،)199هم٤م ٦م اعملام (ُ ،) 11/1مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ( .)113/
( )1قمٞمددقن أظمٌدد٤مر اًملودد٤م ( ،)191/1سمحدد٤مر إٟمددقار (

ُ ،)199/19 ،991/ 9 ، 99/مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر

( ،)991/9اًميٗمًػم اًمّم٤مذم (  ،) 9/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ (  ،)191/اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ( .)931/
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شم٘مهللم ،واعمخهللوقمقن ي٘مٌٚمقن هذا اًمٙم م وًمق يم٤من ُمٜم٤مىمْم ً٤م ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ وُمٜم٤مىمْم ً٤م ًمٚمٕم٘مؾ!!
وًمق يم٤من ه١مٓء هبذه اعمري٤مسم٦م اًميل يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن ُمـ طمليم٦م ومٝمل سمًٌٌٝمؿ ،ويمؾ ُم٤م طمهللث ًمألٟمٌٞم٤مء
هق سمًٌٌٝمؿ ًمذيمل ذم يمي٤مب ا  وًمق ُملة واطمهللة.
وملؾمقل ا ^ وه١مٓء إظمٞم٤مر ُمـ هل اًمٌٞم٧م

ل خيٚم٘مقا إٓ سمٕمهلل ظمٚمؼ هدم

ودقمقى

أن أطمهلل ًا وضمهلل ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ اًمٙمذب اًمٍماح اًمذي ٙمذسمف ا .
ىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف:

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ [اًمٙمٝمػ1 :

].

وم٤مًملؾمقل ^ سمنم ذم ذاشمف ،سمنم ذم صٗم٤مشمف ،سمنم ذم ُمِم٤مقمله ،سمنم ذم وٕمٗمف سمنم ،ذم اومي٘م٤مره إمم
رسمف  .سمنم ذم وٓدشمف سمنم ذم ُمقشمف...وهٙمذا وهٙمذا.
ودقمقى أٟمف يم٤من ُمقضمقد ًا ىمٌؾ اًمٌنم ٜم٤مىمض ىمقل ا  ويمؾ ىمقل ٜم٤مىمض ىمقل ا  ومٝمق
يمذب .واًمٗملق سمٞمٜمف ^ وسملم سم٘مٞم٦م اًمٌنم ًمٞمس ذم اًمٌنم ٦م وإٟمام ذم اصٓمٗم٤مء ا ً مف سم٤مًمقطمل ،وهذا
آصٓمٗم٤مء ٓ خيلضمف قمـ سمنم يف وقمٌقد يف ًملسمف ،وأ ٦م ،واوح٦م اًمهللًٓم٦م عمـ ل شمهللٟمس ومٓملشمف سمٛمريؾ
شمٚمؽ اًملوا ٤مت.
وم٢مذا يم٤من هذا هق رؾمقل ا ^ ومٙمٞمػ سمٛمـ ؾمقاه؟!
ومٙمؾ روا ٦م خت٤مًمػ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًم٘ملهٟمٞم٦م ومٝمل ُمـ اًمٙمذب.
واًمٕم٘مؾ اًمذي ٓ يٚم٘مك صم٘م٤موميف ُمـ يمي٤مب ا  ،اًمذي أٟمزًمف هلهللا ٦م اًمٌنم ٦م وشمّمحٞمح ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م
قمـ اخل٤مًمؼ  وقمـ اعمخٚمقق اًميل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعمجيٛمٕم٤مت اجل٤مهٚمٞم٦م ،وم٢مٟمف قم٘مؾ ىم٤مسمؾ ًمٙمؾ ظملاوم٦م.
واًملوا ٤مت شمّمٜمع اخللاوم٤مت وشمٚمّم٘مٝم٤م سمآل اًمٌٞم٧م ،واجلٝمٚم٦م ًمٞمس ًمهللهيؿ طمّم٤مٟم٦م سمًٌ٥م سمٕمهللهؿ
قمـ يمي٤مب ا .
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املطمب الطابع
دعٕ ٝعكاب األٌبٗا ٞلسدِي ٔالٖ ٛعم٘
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا روا ٦م إمم قمكم ز ـ اًمٕم٤مسمهلل ـ« :أن قمٌهلل ا سمـ قمٛمل

دظمؾ قمٚمٞمف ،وىم٤مل٤ :م اسمـ

احلًلم ،أٟم٧م اًمذي شم٘مقل :إن قٟمس سمـ ُميك إٟمام ًم٘مل ُمـ احلقت ُم٤م ًم٘مل ٕٟمف قملو٧م قمٚمٞمف وٓ ٦م
ضمهللي وميقىمػ قمٜمهلله٤م؟
ىم٤مل :سمغم صمٙمٚميؽ أُمؽ ،ىم٤مل :وم٠مرين سمله٤من ذًمؽ إن يمٜم٧م ُمـ اًمّم٤مدىملم ،وم٠مُمل سمِمهلل قمٞمٜمٞمف سمٕمّم٤مسم٦م
وقمٞمٜمل سمٕمّم٤مسم٦م ،صمؿ أُمل سمٕمهلل ؾم٤مقم٦م سمٗميح أقمٞمٜمٜم٤م ،وم٢مذا ٟمحـ قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحل شميب أُمقاضمف.
وم٘م٤مل اسمـ قمٛمل٤ :م ؾمٞمهللي ،دُمل ذم رىمٌيؽ ،ا ا ذم ٟمٗمز ،وم٘م٤مل :هٞمف أرين إن يمٜم٧م ُمـ
اًمّم٤مدىملم!!
صمؿ ىم٤مل٤ :م أهي٤م احلقت ،ىم٤مل :وم٠مـمٚمع احلقت رأؾمف ُمـ اًمٌحل ُمريؾ اجلٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ ،وهق ٘مقل:
ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ ٤م وزم ا .
وم٘م٤ملُ :مـ أٟم٧م؟ ىم٤مل :أٟم٤م طمقت قٟمس ٤م ؾمٞمهللي.
ىم٤مل :أٟمٌئٜم٤م سم٤مخلؼم ،ىم٤مل٤ :م ؾمٞمهللي ،إن ا شمٕم٤ممم ل ٌٕم٨م ٟمٌٞم ً٤م ُمـ هدم إمم أن ص٤مر ضمهللك حمٛمهلل إٓ
وىمهلل قملض قمٚمٞمف وٓ يٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م ،ومٛمـ ىمٌٚمٝم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ؾمٚمؿ وختٚمص ،وُمـ شمقىمػ قمٜمٝم٤م ومتٜمع
ُمـ محٚمٝم٤م ًم٘مل ُم٤م ًم٘مل هدم
اًمٜم٤مر ،وُم٤م ًم٘مل قؾمػ
اخلٓمٞمئ٦م ،إمم أن سمٕم٨م ا

ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ،وُم٤م ًم٘مل ٟمقح ُمـ اًمٖملق ،وُم٤م ًم٘مل إسملاهٞمؿ

ُمـ

ُمـ اًمٌ ء ،وُم٤م ًم٘مل داود

ُمـ

ُمـ اجل٥م ،وُم٤م ًم٘مل أ قب
قٟمس

 ،وم٠موطمك ا إًمٞمف :أن ٤م قٟمسَّ ،
شمقل أُمػم اعم١مُمٜملم ،وإاٛم٦م

اًملاؿمهلل ـ ُمـ صٚمٌف ،ىم٤مل :يمٞمػ أشمقمم ُمـ ل أره ول أقملومف؟
وم٠موطمك ا شمٕم٤ممم إ َّزم أن اًمي٘مٛمل قٟمس وٓ شمقهٜمل ًمف قمٔم ًام ،ومٛمٙم٨م ذم سمٓمٜمل أرسمٕملم صٌ٤مطم٤مً
ٓمقف ُمٕمل اًمٌح٤مر ذم فمٚمامت صم ثٜ ،م٤مدي:

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ [إٟمٌٞم٤مء ،]19:وىمهلل ىمٌٚم٧م وٓ ٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وإاٛم٦م اًملاؿمهلل ـ ُمـ وًمهلله.
ومٚمام هُمـ سمقٓ يٙمؿ أُملين ريب وم٘مذوميف قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحل ،وم٘م٤مل ز ـ اًمٕم٤مسمهلل ـ :ارضمع أهي٤م احلقت
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إمم ويملك ،واؾميقى اعم٤مءش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم ضم٤مسمل اجلٕمٗمل قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم أٟمف ىم٤مل« :دظمؾ ؾمٚمامن قمغم
قمكم ّ ،ومً٠مًمف قمـ ٟمٗمًف؟
وم٘م٤مل٤ :م ؾمٚمامن ،أكو افذي دظقً إمؿ ـؾفو إػ ضوظتل ،ؾؽػرت ؾعذبً دم افـور ،وأٟم٤م ظم٤مزهن٤م
قمٚمٞمٝمؿ ،طم٘م٤مً أىمقل ٤م ؾمٚمامن :إٟمف ٓ ٕملومٜمل أطمهلل طمؼ ُمٕملوميل إٓ يم٤من ُمٕمل ،أظمذ ا قمغم اًمٜم٤مس اعمٞمري٤مق
زم ومّمهللق ُمـ صهللق ،ويمذب ُمـ يمذب.
ىم٤مل ؾمٚمامنً :م٘مهلل وضمهللشمؽ ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم اًميقراة يمذًمؽ ،وذم ايٟمجٞمؾ يمذًمؽ ،سم٠ميب أٟم٧م
وأُمل ٤م ىميٞمؾ يمقوم٦م!
أٟم٧م طمج٦م ا اًمذي شم٤مب سمف قمغم هدم ،وسمؽ أٟمجك قؾمػ ُمـ اجل٥م ،وأٟم٧م ىمّم٦م أ قب ،وؾمٌ٥م
شمٖمػم ٟمٕمٛم٦م ا قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم :أشمهللري ُم٤م ىمّم٦م أ قب؟ ىم٤مل :ا أقمٚمؿ وأٟم٧م ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم.
ىم٤مل :عم٤م يم٤من قمٜمهلل آٟمٌٕم٤مث ًمٚمٛمٜمٓمؼ ،ؿمؽ أ قب ذم ُمٚمٙمل ،وم٘م٤مل :هذا ظمٓم٥م ضمٚمٞمؾ ،وأُمل
ضمًٞمؿ.
وم٘م٤مل ا ٤ :م أ قب ،أشمِمؽ ذم صقرة أىمٛميف أٟم٤م؟ إين اسميٚمٞم٧م هدم سم٤مًمٌ ء ،ومقهٌيف ًمف ،وصٗمح٧م قمٜمف
سم٤مًميًٚمٞمؿ قمٚمٞمف سم٢مُملة اعم١مُمٜملم ،وم٠مٟم٧م شم٘مقل :ظمٓم٥م ضمٚمٞمؾ وأُمل ضمًٞمؿ ،ومققمزيت وضم زم ٕذ ٘مٜمؽ ُمـ
قمذايب أو شميقب إ ّزم سم٤مًمٓم٤مقم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم .صمؿ أدريميف اًمًٕم٤مدة يبٕ .مٜمل :أٟمف شم٤مب وأذقمـ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمٕمكم
ش ( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝعكاب األٌبٗا ٞلسدِي ٔالٖ ٛعم٘:

ٓ زاًم٧م اًملوا ٤مت شمٜمي٘مص إٟمٌٞم٤مء وشميٝمٛمٝمؿ سمِميك اًميٝمؿ ،وشمذيمل أن ُم٤م ًم٘مقه ُمـ آسمي ء ذم ذات

ا  هق سمًٌ٥م رومْمٝمؿ ًمقٓ ٦م قمكم

 .وٟمحـ ٓ ٟمهللري ُم٤م قم ىم٦م إٟمٌٞم٤مء سمقٓ ٦م قمكم

؟!

ومٕمكم ًمٞمس ذم قمٍمهؿ وهؿ ًمٞمًقا ذم قمٍمه
وهؿ ؾمٞمخٚم٘مقن و ٛمقشمقن ول ِم٤مههللوه ول ِم٤مههللهؿ ،وم٠مي وم٤ماهللة ذم قملض وٓ يف قمٚمٞمٝمؿ؟! صمؿ

( ) ُمٜم٤مىمدد٥م هل أيب ـم٤مًمدد٥م (ُ ،)11 /9مهلل ٜمدد٦م اعمٕمدد٤مضمز ( ،)13/1سمحدد٤مر إٟمددقار (،)91/9 ،99/19 ،11 / 1
ُمًيهللرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ( ،)199/ 1شمٗمًػم ٟمقر اًمري٘مٚملم ( ،)199/9ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٚمجزاالي (ص.)139:
( )1سمح٤مر إٟمقار ( ،)139/19شم٠مو ؾ أ ٤مت (.)919/1
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ُم٤م ُمٕمٜمك وٓ يف قمٚمٞمٝمؿ؟!
هؾ هؿ ُم٠مُمقرون سمٓم٤مقميف إذ ذًمؽ ُمٕمٜمك وٓ يف قمٚمٞمٝمؿ؟!
ومٙمٞمػ ٓمٞمٕمقٟمف وهق ل خيٚمؼ سمٕمهلل؟!
صمؿ هؿ أٟمٌٞم٤مء ُملؾمٚمقن إمم أىمقاُمٝمؿ ووملض قمغم ىمقُمٝمؿ ـم٤مقميٝمؿ ،ومٙمٞمػ ّمٌحقن ُمٙمٚمٗملم سمٓم٤مقم٦م
إاٛم٦م؟!
وُم٤م هق اًمٌمء اًمذي ٓمٞمٕمقهنؿ ومٞمف؟!
وم٤مٕٟمٌٞم٤مء يٚم٘مقن اًمهلل ـ وطمٞم ً٤م ُمـ ا  ،وإاٛم٦م ٓ قطمك إًمٞمٝمؿ ،ومٙمٞمػ ٓمٞمع اًمذي قطمل إًمٞمف
اًمِمخص اًمذي ٓ قطمك إًمٞمف؟!
صمؿ ه٥م أهنؿ ُمٙمٚمٗمقن سمٓم٤مقميٝمؿ ،ومٙمٞمػ ٓمٞمٕمقهنؿ وهؿ ل قضمهللوا ذم قمٍم إٟمٌٞم٤مء؟!
٤م هل٤م ُمـ دقم٤موي همل ٌ٦م؟!
شمٕمػم إٟمٌٞم٤مء سمام طمهللث ُمـ آسمي ءات اًميل قملو٧م هلؿ ذم طمٞم٤مهتؿ سمٕمْمٝم٤م ذم
وم٤مًملوا ٦م إوممِّ :
ذات ا وسمٕمْمٝم٤م اُميح٤من واسمي ء ،وميزقمؿ اًملوا ٦م أهن٤م سمًٌ٥م اُميٜم٤مقمٝمؿ قمـ ىمٌقل وٓ ٦م قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م

.

ومٜمقح

طمهللث ذم قمٍمه اًمٖملق ًم٘مقُمف اًمٙمٗم٤مر ومام قم ىميف سم٤مًمقٓ ٦م؟ أًمٞمس ا َّ 
قمذب

اًمٙمٗم٤مر ُمـ ىمقُمف سمهللقم٤ماف قمٚمٞمٝمؿ ول ّم٥م ٟمقطم ً٤م
وإسملاهٞمؿ

سم٠مذى وم٠مي قم٘م٤مب وىمع قمٚمٞمف ُمـ اًمٖملق؟!

حيلىمف ىمقُمف سمًٌ٥م دقمقشمف وُمقاضمٝميف هلؿ ،ومام قم ىم٦م ذًمؽ سم٤ميُم٤مُم٦م؟!

وهؾ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

وٓ ٦م قمٚمٞمف؟!

وهٙمذا سم٘مٞم٦م إطمهللاث!!
صمؿ ُم٤م هذه ايُم٤مُم٦م اًميل راوم٘م٧م اًمٌنم ٦م ـمقال وضمقده٤م ول شمذيمل ذم يمي٤مب ا  وٓ ُملة
واطمهللة؟!
ذيمل ا  إٟمٌٞم٤مء ذم يمي٤مسمف و ذيمل ىمّمّمٝمؿ وأطمهللاصمٝمؿ وأسمٜم٤مءهؿ وزوضم٤مهتؿ وٓ ذيمل أطمهلل ًا
ُمـ إاٛم٦م وٓ ُملة واطمهللة؟!
أذًمؽ ٘مٌٚمف قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ؟!
ًمٙمٜمٝم٤م اعم١ماُملة أيمريلت ُمـ اًملوا ٤مت طميك ٓ ٌ٘مك سم٤مب ٜمٗمذ ُمٜمف اًمٕم٘مؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م..
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صمؿ قمجٌ ً٤م هلذا ايٟمً٤من اًمذي ؿمٖمؾ ا  سمدف اًمٙمدقن يمٚمدف؛ اًمًداموات وإرض وايٟمدس واجلدـ
واعم اٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واحلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمقر سمام ل ِمٖمؾ سمف أطمهلل ًا ُمـ ظمٚم٘مف وٓ ؾمٞمهلل اًمٌنم ^!!
صمؿ قمجٌ ً٤م هلذا ايٟمً٤من اًمذي شميآُمل قمٚمٞمف يمؾ هذه اعمخٚمقىم٤مت وميحًهلله قمغم ُم٤م ُمٜمحف ا ُ مـ
اًمٗمْم٤ماؾ!!
وأُم٤م ىمّم٦م قٟمس
قمـ قٟمس

اعمزقمقُم٦م ،وم٤مًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٙمذب هذه اًمهللقمقى ساطم٦م؛ وم٢من ا  خيؼم

أٟمف ظملج ُمـ سمٚمهللشمف دون إذن ُمـ ا ً مِمهللة همْمٌف قمغم ىمقُمف ،وإٟمٌٞم٤مء ٓ ختلج

ُمـ سمٚمهللاهن٤م إٓ سم٢مذن ا  ،ومًٛمك ا ؾمٌح٤مٟمف ظملوضمف «إسم٤مىم ً٤مش أي :هلوسم ً٤م .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ [اًمّم٤موم٤مت .] 11- 93:صمؿ
ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن اًمذي أٟمج٤مه ُمـ هذه اًمٕم٘مقسم٦م هق شمًٌٞمحف (أي :ص شمف ودقم٤مؤه) .وم٠م ـ َذيم ََل ؾمٌح٤مٟمف
اًمقٓ ٦م اسميهللا ًء أو اٟميٝم٤م ًء؟!
ًمٙم َّـ اًمقو٤مقملم أرادوا شمٜم٘مٞمص أوًمٞم٤مء ا  وإهي٤مم اًمٜم٤مس سمٕم ىميٝم٤م سم٤ميُم٤مُم٦م؛ وهٜم٤مك ُمـ ي٘مٌؾ
هذا آومؽماء ُم٤م دام أٟمف ُملشمٌط سم٤ميُم٤مُم٦م .وٓ ي٠مُمؾ ٟمي٤ما٩م ذًمؽ اًمٙم م!
ِ
شمٙميػ اًملوا ٦م سم٤مهت٤مم إٟمٌٞم٤مء سم٤مًمٕم٘م٤مب ُٓميٜم٤مقمٝمؿ قمـ ىمٌقل وٓ ٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
ول
سمؾ طميك إُمؿ اًمٖم٤مسملة قمغم ُمهللار اًمي٤مر ل ُدقمٞم٧م إمم ـم٤مقم٦م قمكم

.

اًمذي ل خيٚمؼ سمٕمهلل ول لوه

ىمط ،وم٤مُميٜمٕمقا ،وٓ ٟمٕمٚمؿ عم٤مذا ٛميٜمٕمقن؟!
ُم٤م سم٤مل إٟمٌٞم٤مء ٛميٜمٕمقن ،واًمّمح٤مسم٦م ٛميٜمٕمقن ،وإُم٦م يمٚمٝمؿ ٛميٜمٕمقن؟!
أي قمٛمؾ صهللر ُمـ قمكم

قمغم اًمٌنم ٦م طميك حيًهلل و ٙمله؟!

ظمٞم٤مل ل هلل إومً٤مد قم٘مٚمٞم٦م ُمـ ي٘مٌؾ هذا اًمٙم م سم٠من اًمٌنم ٦م يمٚمٝم٤م حتًهلل قمٚمٞم ً٤م

وذر يف!

عم٤مذا حتًهلله؟! ٓ ٟمهللري! وذم اًملوا ٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اُميٜمٕم٧م إُمؿ قمـ ـم٤مقم٦م قمكم ومٕمذسم٧م ٓ أن إُمؿ
اُميٜمٕم٧م قمـ قمٌ٤مدة ا  ومٕمذسم٧م.
واًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ٙمذب هذه اًمهللقمقى ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ [اًمٜمحؾ.]99:
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ [اجلٛمٕم٦م.]1:
ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أٟمف سمٕم٨م رؾم ً هللقمقن أىمقاُمٝمؿ إمم قمٌ٤مدشمف ؾمٌح٤مٟمف ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ سميقومٞمؼ ا ًمف،
وُمٜمٝمؿ ُمـ أسمك ومٕم٤مىمٌٝمؿ ا .
صمؿ اٟمٔمل إمم هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م :إُمؿ متيٜمع وقمكم

ظم٤مزن اًمٜم٤مر قمٚمٞمٝمؿ!

صمؿ ٟمًٌ٧م إمم ؾمٚمامن أٟمف ىم٤مل( :وجدتؽ دم افتقراة ـذفؽ) أٓ ُم٤م أىمٌح اًمٙمذب! ُم٤م قم ىم٦م اًميقراة
وايٟمجٞمؾ سم٤ميُم٤مُم٦م؟!
ِل َ ل شمذيمل ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟!
اًميقراة وايٟمجٞمؾ ًمٌٜمل إهااٞمؾ ،وإُم٤مُم٦م قمكم ًمألُم٦م ايؾم ُمٞم٦م اًميل يمي٤مهب٤م اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
ومٙمٞمػ ذيمل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم اًميقراة وايٟمجٞمؾ وٓ ذيمل ذم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ؟!
صمؿ اٟمٔمل إمم اًميٛمريٞمٚمٞم٦م( :يو ؿتقؾ ـقؾي) ـمٌٕم ً٤م ٓ ل هلل أن ٜمٓمؼ اًمٙمقوم٦م يم٤مُمٚم٦م طميك ٌ٘مك جم٤مًٓ
ٓقمي٘م٤مد وضمقد اظمي ف ذم اؾمٛمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٤مت إظملى؟!
يمٞمػ قملف ؾمٚمامن أٟمف ىميٞمؾ اًمٙمقوم٦م؟!
وم٢من ىمٞمؾ :وضمهلل ذًمؽ ذم اًميقراة وايٟمجٞمؾ!
ىمٞمؾ :إذ ًا اًميقراة وايٟمجٞمؾ ًمٞمً٤م يمي٤مسملم ًمٌٜمل إهااٞمؾ وإٟمام مه٤م يمي٤مسم٤من ًمٚمِمٞمٕم٦م!!
صمؿ إن اًميقراة وايٟمجٞمؾ اًمٚمذان يم٤مٟم٤م ذم قمٝمهلل قمكم
ـم٤مًم٥م

ُمقضمقدان اًمٞمقم ،وم٠م ـ ِذيم ُْل قمكم سمـ أيب

ومٞمف.

صمؿ ِل َ ل شمذيمل يمذًمؽ ىميؾ احلًلم وهق اًمذي أصٌح اًمٞمقم ؿمٕم٤مر ًا ًمٚمٓم٤ماٗم٦م؟!
صمؿ اٟمٔمل إمم ُم٤م ٟمً٥م إمم قمكم

ُمـ ىمقًمف( :دو ـون ظـد آكبعوث فؾؿـطؾؼ) ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟!

وأ ـ يم٤من هذا آٟمٌٕم٤مث ًمٚمٛمٜمٓمٚمؼ؟!
اٟمٌٕم٤مث ُم٤مذا؟! واٟمٓم ق ُم٤مذا؟!
وهؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ ذم وىم٧م واطمهلل؟!
صمؿ سمهللأت ؾم٤مقم٦م آٟمٓم ق ًمٚميً٤مسمؼ؟!
يم م قمجٞم٥م!
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اًمذي أقمٓمٞمف؟!

ل ُ ٛمٙمَّـ ُمـ اخل وم٦م قمغم إُم٦م ،ول ٛمٚمؽ إٓ ٟمّمػ ُم٤م ُمٚمؽ ُمـ ؾمٌ٘مف ،وم٠مي ُمٚمؽ هق

ضمًٞمؿ هذا اًمذي حيًهلل قمٚمٞمف

؟!

صمؿ هؾ هذا ُمٚمؽ أم إُم٤مُم٦م؟!
صمؿ هذه اًميٝمهلل هللات واًمٕم٘مقسم٤مت ُٕمؿ وأٟمٌٞم٤مء ل لوا قمٚمٞم ً٤م
لوه إٓ ذم أظملة ،ومام هل اًمٜميٞمج٦م ًمٕمكم

ول ًٛمٕمقا سمف ـمقال طمٞم٤مهتؿ وًمـ

ُمـ يمؾ ذًمؽ؟!

صمؿ هؾ ٕم٘مؾ أن شمٙمقن ايُم٤مُم٦م هل٤م يمؾ ذًمؽ اًمِم٠من ول شمذيمل ذم يمي٤مب ا  وٓ ُملة واطمهللة؟!
إن يمريلة اًمٙمذب دمٕمٚمف يحقل إمم طم٘مٞم٘م٦م ذم أذه٤من يمريػم ُمـ اًمٜم٤مس ،وهذا ُملاد اًمٙمذاسملم أن
ٙمريلوا ُمـ اًمٙمذب طميك شم٠مًمػ إذه٤من ؾمامع هذا اًمٙمذب ومٞمّمٌح ًمهللهي٤م طم٘مٞم٘م٦م.
صمؿ ٜمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م ًمٞمٙمقن ُم٘مهللؾم ً٤م شم٘مٌٚمف اًمٓم٤ماٗم٦م قمغم وضمؾ!!
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املطمب الجاوَ
دعٕ ٝأُ إبساِٗي عمْٗ الطالً خادً ألطفاه الػٗعٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل اًمٌ٤مىمل  -ىمّم٦م ـمق ٚم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م« :عم٤م صٕمهلل رؾمقل ا ^ إمم اًمًامء...

صمؿ ىم٤مل حمٛمهلل ^ :أ ـ أيب إسملاهٞمؿ؟ وم٘م٤مًمقا ًمف :هق ُمع أـمٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ،ومهللظمؾ اجلٜم٦م ،وم٢مذا هق حت٧م
اًمِمجلة هل٤م ضوع يميوع اًمٌ٘مل ،وم٢مذا اٟمٗمٚم٧م اًميع ُمـ ومؿ اًمّمٌل ىم٤مم إسملاهٞمؿ وملد قمٚمٞمف ،ىم٤مل :ومًٚمؿ
قمٚمٞمف وؾم٠مًمف قمـ قمكم ،وم٘م٤مل :ظمٚمٗميف ذم أُميل .ىم٤ملٟ :مِ ْٕمؿ اخلٚمٞمٗم٦م ظمٚمٗم٧م.أُم٤م إن ا وملض قمغم اعم اٙم٦م
ـم٤مقميف وه١مٓء أـمٗم٤مل ؿمٞمٕميف ؾم٠مًم٧م ا  أن جيٕمٚمٜمل اًم٘م٤ماؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٗمٕمؾش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ إبساِٗي خادً ألطفاه الػٗع:ٛ
إسملاهٞمؿ أسمق إٟمٌٞم٤مء قفمٗمف ا  طم٤موٜم ً٤م ٕـمٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م!

٤م هل٤م ُمـ ُمٝمزًم٦م ًيحل ُمـ ذيمله٤م ؾمٗمٝم٤مء إُمؿ ،وًمٙمـ يمٞمػ شميٜم٤مىمٚمٝم٤م ُمّم٤مدر اًمٓم٤ماٗم٦م؟!
إسملاهٞمؿ

ٓ ٓمٛمع ذم درضم٦م أقمغم ُمـ أن ٙمقن ُملوٕم ً٤م وطم٤موٜم ً٤م ٕـمٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م.

ومٚمؿ ٕمهلل إُمل ُمٜمحٍم ًا ذم شمٗمْمٞمؾ إاٛم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء ومحً٥م وإٟمام إٟمٌٞم٤مء شمينمف أن شمٙمقن ذم
ظمهللُم٦م أـمٗم٤مل أشمٌ٤مع إاٛم٦م؟!
صمؿ هؾ إـمٗم٤مل إذا ُم٤مشمقا ًيٛملون ذم اًملو٤مع ًمق يم٤من هٜم٤مك إرو٤مع؟!
وأـمٗم٤مل أشمٌ٤مع إسملاهٞمؿ ُمـ اًمذي لوٕمٝمؿ؟!
أًمٞمس أـمٗم٤مل أشمٌ٤مقمف هؿ أومم سم٤ميرو٤مع ًمق يم٤من هٜم٤مك إرو٤مع؟!
هذه هل طمّمٞمٚم٦م شمٚمؽ اًملوا ٤مت اًميل اٟمي٘مّم٧م أٟمٌٞم٤مء ا  اًمذ ـ ُمهللطمٝمؿ وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ وظمٚمهلل
ذًمؽ اعمهللح واًمريٜم٤مء ذم يمي٤مسمف شم٠ميت شمٚمؽ اًملوا ٤مت ًميزء إًمٞمٝمؿ ًمؽمومع ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ُمـ ٟمّمٌقهؿ أاٛم٦م وا
طمًٞم٥م ُمـ اومؽمى.
صمؿ شمٜمً٥م ذًمؽ إمم هل اًمٌٞم٧م وهل اًمٌٞم٧م ُمٜمف سملاء.

( ) هم٤م ٦م اعملام (  ،)199/سمح٤مر إٟمقار ( ،)919/ 1 ،131/9اعمحيي (ص.)119 :
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الفضن الجاٌ٘
قطع الضم ٛباملالٟكٛ
ادبحٌ إول :دظقى أن ادالئؽي تعيص ار  وتتشوجر.
ادبحٌ افثوين :إئؿي أرؾع مؽوك ًو مـ ادالئؽي.
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املبخح األٔه
دعٕ ٝأُ املالٟك ٛتعض٘ اهلل عص ٔجن ٔتتػاجس
ادطؾى إول :أشامء ادالئؽي ومعواقفؿ.
ادطؾى افثوين :دظقى تشوجر ادالئؽي.
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املطمب األٔه
أمسا ٞاملالٟكٔ ٛوعاصّٗي
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

ىم٤مل « :إن ا قملض وٓ ٦م أُمػم اعم١مُمٜملم وم٘مٌٚمٝم٤م اعم اٙم٦م وأسم٤مه٤م ُمٚمؽ

) قمـ أيب قمٌهلل ا

٘م٤مل ًمف :ومٓملس ومٙمن ا ضمٜم٤مطمفش.
سمٕم٨م ا ضمؼماٞمؾ ذم ؾمٌٕملم أًمػ ُمٚمؽ إمم حمٛمهلل  هيٜمئٝمؿ

ومٚمام وًمهلل احلًلم سمـ قمكم

سمقٓدشمف ،ومٛمل سمٗمٓملس ،وم٘م٤مل ًمف ومٓملس٤ :م ضمؼماٞمؾ! إمم أ ـ شمذه٥م؟ ىم٤مل :سمٕمريٜمل ا إمم حمٛمهلل هيٜمئٝمؿ
سمٛمقًمقد وًمهلل ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م.
وم٘م٤مل ًمف ومٓملس :امحٚمٜمل ُمٕمؽ وؾمؾ حمٛمهلل ًا هللقمق زم ،وم٘م٤مل ًمف ضمؼماٞمؾ :اريم٥م ضمٜم٤مطمل ومليم٥م
ضمٜم٤مطمف .وم٠مشمك حمٛمهلل ًا  ومهللظمؾ قمٚمٞمف وهٜم٠مه ،وم٘م٤مل ًمف٤ :م رؾمقل ا ! إن ومٓملس سمٞمٜمل وسمٞمٜمف أظمقة
ؾم٠مًمٜمل أن أؾم٠مًمؽ أن شمهللقمق ا ًمف أن لد قمٚمٞمف ضمٜم٤مطمف .وم٘م٤مل رؾمقل ا ً مٗمٓملس :أشمٗمٕمؾ ،ىم٤مل:
ٟمٕمؿ .ؾعرض ظؾقف رشقل ار  وٓيي أمر ادممـغ

ؾؼبؾفو.

وم٘م٤مل رؾمقل ا  :ؿم٠مٟمؽ سم٤معمٝمهلل وميٛمًح سمف ومتلغ ومٞمف ،ىم٤مل :ومٛم٣م ومٓملس ومٛمِمك إمم ُمٝمهلل
احلًلم سمـ قمكم ورؾمقل ا

هللقمق ًمف.

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل ا  :ومٜمٔملت إمم ر ِمدف وإٟمدف ًمٞمٓمٚمدع وجيدلي ُمٜمدف اًمدهللم و ٓمدقل طميدك حلدؼ
سمجٜم٤مطمف أظمل وقملج ُمع ضمؼماٞمؾ إمم اًمًامء وص٤مر إمم ُمقوٕمف( ).
ٟ )1مًقا إمم اًمّم٤مدق

أٟمف ىم٤مل :يم٤من ُمٚمؽ سملم اعم١مُمٜملم ٘م٤مل ًمف صٚمّم٤ماٞمؾ ،سمٕمريف ا ذم سمٕمد٨م

وم٠مسمٓم٠م ومًدٚمٌف ر ِمدف ودق ضمٜم٤مطمٞمدف وأؾمدٙمٜمف ذم ضمز دلة ُمدـ ضمزاادل اًمٌحدل إمم ًمٞمٚمد٦م وًمدهلل احلًدلم
ومٜمزًمد٧م اعم اٙمدد٦م واؾمدي٠مذٟم٧م ا ذم هتٜمئدد٦م ضمددهللي رؾمدقل ا  وهتٜمئدد٦م أُمدػم اعمدد١مُمٜملم

،

ووم٤مـمٛمدد٦م

 ...إمم أن ذيملت ا ًم٘مّم٦م أن هذا اعمٚمؽ اؾمي٠مذهنؿ ذم اًمٜمزول ُمٕمٝمؿ وم٠مظمذوه وأشمك اًمٜمٌل^ وم٠مظمؼمه
ظمؼمه ،وم٘م٤مم اًمٜمٌل إمم احلًلم ومحٚمف ،صمؿ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سمحؼ اسمٜمل احلًلم أن شمٖمٗمل ًمّمٚمّمد٤ماٞمؾ
ظمٓمٞمئيف ،ودمؼم يمن ضمٜم٤مطمف ،وشملده إمم ُم٘م٤مُمف ُمع اعم اٙم٦م اعم٘ملسملم ،ومي٘مٌؾ ا شمٕمد٤ممم ُمدـ اًمٜمٌدل ُ مد٤م

( ) سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ُ ،)11مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (.)119/9
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أىمًؿ سمف قمٚمٞمف ،وهمٗمل ًمّمٚمّم٤ماٞمؾ ظمٓمٞمئيف وضمؼم يمن ضمٜم٤مطمف ،ورده إمم ُم٘م٤مُمف ُمع اعم اٙم٦م اعم٘ملسملم) ( ).
 )9وٟمًٌقا إمم اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ذيمل ىمّمد٦م ُمٚمدؽ وومٞمٝمد٤م« :أن ىمٜمدهلل ً ُمدـ اعم اٙمد٦م (واًم٘مٜمدهلل ؾ أًمدػ
أًمػ ُمٚمؽ) ٟمزًمقا إمم إرض سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م وٓدة احلًلم

ومٌٞمٜمام هؿ ىمهلل هٌٓمقا ُمـ ؾمدامء إمم ؾمدامء وإذا

ذم اًمًامء اًملاسمٕم٦م ُمٚمؽ ٘م٤مل ًمف :سص٤ماٞمؾ ًمف ؾمٌٕمقن أًمػ ضمٜمد٤مح ىمدهلل ٟمنمده٤م ُمدـ اعمنمدق إمم اعمٖمدلب
وهق ؿم٤مظمص ٟمحق اًمٕملش؛ ٕٟمف ذـر دم كػسف ،ؾؼول :ترى ار يعؾؿ مو دم ؿرار هذا افبحضر ومضو يسضر دم
طؾؿي افؾقؾ وضقء افـفور ،ومٕمٚمدؿ [ا شمٕمد٤ممم] ُمد٤م ذم ٟمٗمًدف ؾضلوحك ار تعضوػ إفقضف أن أؿضؿ دم مؽوكضؽ ٓ
ترـع وٓ تسجد ظؼقبي فؽ دو ؾؽرت ..وذم هظمل اًم٘مّم٦م همٗمل ًمف سمِمٗم٤مقم٦م احلًلم( ).
 )1وٟمًٌقا إمم اسمـ قمٌ٤مس :ؾمٛمٕم٧م رؾمدقل ا ٘ مدقل :إن شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم ُمٚمٙمد٤م ٘مد٤مل ًمدف:
دردااٞمؾ يم٤من ًمف ؾمي٦م قمنم أًمػ ضمٜم٤محُ ،م٤م سملم اجلٜم٤مح إمم اجلٜم٤مح هقاء ،واهلقاء يمام سملم اًمًامء وإرض.
ؾجعؾ يقموً يؼقل دم كػسف :أؾقق ربـو جؾ جالفف رء؟
ومٕمٚمؿ ا شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُم٤م ىم٤مل ومزاده أضمٜمح٦م ُمريٚمٝم٤م ومّم٤مر ًمف اصمٜم٤من وصم صمقن أًمػ ضمٜم٤مح ،صمؿ أوطمك ا
 إًمٞمف أن :ـمل ،ومٓم٤مر ُم٘مهللار مخًاما٦م قم٤مم ،ومٚمؿ ٜمؾ رأؾمف ىم٤ماٛم٦م ُمـ ىمقااؿ اًمٕملش.
ومٚمام قمٚمؿ ا  إشمٕم٤مسمف ،أوطمك إًمٞمف :أهي٤م اعمٚمؽ! قمهلل إمم ُمٙم٤مٟمؽ ،وم٠مٟم٤م قمٔمٞمؿ ومقق يمؾ قمٔمٞمؿ ،وًمٞمس
ومقىمل رء ،وٓ أوصػ سمٛمٙم٤من ،ؾسؾبف ار أجـحتف ومؼومف مـ اػقف ادالئؽي ..وميِمٗمع سم٤محلًلم
قمٜمهلل وٓدشمف وملضمٕم٧م ًمف أضمٜمحيف)

( )

 )9وٟمًٌقا إمم ؾمٚمامن أٟمف ذيمل أن صمٕمٌ٤مٟم ً٤م ظم٤مـم٥م اًمٜمٌل ^

وم٘م٤مل( :إين ُمٚمؽ ُمـ ُم اٙم٦م ا

اًمٙملوسمٞملم ،ؽػؾً ظـ ذـر ريب ضرؾي ظغ ،ؾغضى ظع ريب ومسخـل ثعبوكوً وضردين مـ افسامء إػ
إرض).

وذيمل ىمّم٦م ـمق ٚم٦م وذم هظمله٤م أٟمف شمِمٗمع سم٤محلًـ واحلًلم وم٠مؾمٌٖم٤م اًمقوقء وشمقؾم سم٤مًمٜمٌل ^
وسمٕمكم

ووم٤مـمٛم٦م

ومٜمزل ضمؼم ؾ وأظمؼمه سم٘مٌقل ؿمٗم٤مقميٝمام وصٕمهلل سمف إمم اًمًامء( ).

( ) سمح٤مر إٟمقار (.)193/19
(ُ )1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز (.)111/9
( )9يمامل اًمهلل ـ ( ،)191اًمٌح٤مر (.) 11/93( ،)111/19
(ُ )1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)139/9واًمٌح٤مر (.)9 9/19
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693

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأمسا ٞاملالٟكٔ ٛوعاصّٗي:

روا ٤مت ٓ ٜميٝمل ُمٜمٝم٤م اًمٕمج٥م ،ويمٚمٝم٤م شمل هلل أن شمٖملس ذم ٟمٗمقس أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م أن احلًلم سمـ قمكم
ًيٓمٞمع أن ٕملم يمؾ ُمـ شمقضمف إًمٞمف وأن اعم اٙم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمًيٕملم سمف ًمٞمٖمٗمل ا هل٤م!!
صمؿ هذه إؾمامء اًمٖمل ٌ٦م ًمٚمٛم اٙم٦م :ومٓمدلس ..سصد٤ماٞمؾ ..دردااٞمدؾ ..ظملىم٤ماٞمدؾ ..يمٞمدػ قملومدقا

أؾمامءهؿ وُم٤م هل اًمٚمٖم٦م اًميل أـمٚم٘م٧م هب٤م هذه إؾمامء؟!
صمؿ هذه ايُم٤مُم٦م اًمٕمجٞمٌ٦م اًميل اُميأل هب٤م اًمٙمقن وؿمٖمٚم٧م هب٤م اعمخٚمقىم٤مت ول لد ذيمله٤م ذم يمي٤مب ا
 وٓ ُملة واطمهللة هلل ُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م!!
وم٘مهلل أظمٗم٤مه٤م ا  قمـ اعمحي٤مضملم هل٤م وقملوٝم٤م قمغم اعمًيٖمٜملم قمٜمٝم٤م!!
صمؿ ُم٤م قم ىم٦م اعم اٙم٦م سمقٓ ٦م قمكم

قمغم أُم٦م حمٛمهلل ^ ًمق ىمهللر أن هٜم٤مك إُم٤مُم٦م؟!

هؾ اعم اٙم٦م خم٤مـمٌقن أص ً سم٤مًميٙمٚمٞمػ اًمذي ذقمف ا  قمغم ايٟمس واجلـ؟!
واعم اٙمد٦م ىمدقم أـمٝمد٤مر ٓ ٕمّمدقن ا ُ مد٤م أُمدلهؿ

صمؿ عم٤مذا هذا اعمٚمؽ دلومض إُم٤مُمد٦م قمدكم
سمِمٝم٤مدشمف ؾمٌح٤مٟمف؟!

٘مقل شمٕم٤ممم :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [اًميحل ؿ ،]9:وم٤م  خيدؼم قمدـ
ُم اٙميف أهنؿ ٓ ٕمّمقٟمف ،واًملوا ٤مت شم٘مقل :إهنؿ ٕمّمقٟمف!!
صمؿ اٟمٔمل إمم آؾميِمدٗم٤مع اًمدذي ل ٙميدػ ومٞمدف احلًدٜم٤من سمجدهللمه٤م رؾمدقل ا ^ طميدك ودام إًمٞمٝمد٤م
ؿمٗم٤مقم٦م قمكم

صمؿ إو٤موم٦م وم٤مـمٛم٦م

!

وهٙمذا ؾمٚمً ٚم٦م ُمـ إيم٤مذ ٥م يمٚمٝم٤م ووٕم٧م ًميٕمٛمٞمؼ اًمٖمٚمق ذم احلًلم

وذم هل اًمٌٞم٧م ًمٗمّمؾ

إُم٦م قمـ ٟمٌٞمٝم٤م ^.
وًمٞمس اًم٘مّمهلل هٜم٤م حتٚمٞمؾ ُم٤م ورد ذم اًملوا ٤مت إذ ذًمؽ ٓمقل وخيلج سمٜم٤م قمـ اعم٘مّمقد وًمٙمـ ُم٤م ذيمل
ٙمٗمل ذم سمٞم٤من سمٓم هن٤م.

اٌتكاظ األٌبٗأ ٞاملالٟكٛ
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝتػاجس املالٟكٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
ٟمًٌقا إمم قمٌهلل ا سمـ ُمًٕمقد

أٟمف ىم٤مل« :أشمٞم٧م وم٤مـمٛمد٦م صدٚمقات ا قمٚمٞمٝمد٤م ،وم٘مٚمد٧م هلد٤م :أ دـ

سمٕمٚمددؽ؟ وم٘م٤مًمدد٧م :قمددلج سمددف ضمؼم ددؾ

إمم اًمًددامء ،وم٘مٚمدد٧م :ذم ُمدد٤مذا؟ وم٘م٤مًمدد٧م :إن ٟمٗمددل ًا ُمددـ اعم اٙمدد٦م

شمِمد٤مضملوا ذم رء ،ومًدد٠مًمقا طمٙمد ًام ُمددـ أدُمٞمددلم ،ومد٠موطمك ا شمٕمدد٤ممم أن ختددػموا ،وم٤مظميد٤مروا قمدكم سمددـ أيب
ـم٤مًم٥مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتػاجس املالٟك:ٛ

اًملوا ٦م شمزقمؿ أن هٜم٤مك ُم اٙم٦م شمِم٤مضملوا ذم اًمًامء صمؿ روقا سمٕمكم طمٙم ًام سمٞمٜمٝمؿ!

وكحـ كؼقل:
أوًٓ :اعم اٙم٦م ظمٚمؼ ٟمدقراين ُمٓمٞمدع ٘ ٓ مدع ُمدٜمٝمؿ ُمٕمّمدٞم٦م يمدام شم٘مدهللم؛ ٕٟمدف ًمدٞمس هلدؿ أهدقاء
خييّمٛمقن سمًٌٌٝم٤م ،سمؾ هؿ ُمٓمٞمٕمقن ُٕمل ا  ،وهلذا ٓ جيقز أن ٘م٤مل :إهنؿ خييّمٛمقن.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ [اًمٜمحؾ]91:
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

[إٟمٌٞم٤مء]19:

ثوكقوً :إذا يم٤مٟم٧م اعم اٙم٦م ختيّمؿ أًمٞمس ًمهللهيؿ ىمْم٤مة وحم٤ميمؿ شمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ؟!
ثوفثوً :إذا طمٙمؿ قمكم

سمٞمٜمٝمؿ أن ومٛمـ اًمذي حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمهلل ذًمؽ أم أٟمف ل ٘مع

سمٞمٜمٝمؿ ظمّمقُم٦م قمغم ُمهللار اًمي٤مر ل ٓ ىمٌؾ قمكم وٓ سمٕمهلل قمكم

؟!

رابعوً :إن اعمخيّمٛملم هؿ اًمذ ـ ٠مشمقن احل٤ميمؿ وًمٞمس احل٤ميمؿ هق اًمذي ذه٥م إمم اعمخيّمٛملم ومٚمؿ
ل ٜمدزًمقا إًمٞمف؟!
أيم٤مذ ٥م ٓ شمٜميٝمل ،واًمٕمج٥م ُمـ اًمٓم٤ماٗم٦م اًميل شم٘مٌؾ هذه آومؽماءات صمؿ شملوهي٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهت٤م.

( ) آظميّم٤مص (صُ ،)1 9:مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ٜ ،)31/م٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز (ص ،)19:اًمٌح٤مر (.) 91/93
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املبخح الجاٌ٘
األٟى ٛأزفع وكاٌاً وَ املالٟكٛ
ادطؾى إول :دظقى أن إئؿي أؾضؾ مـ ادالئؽي.
ادطؾى افثوين :دظقى أن جزيؾ

تؾؿقذ ظع بـ أيب ضوفى

ادطؾى افثوفٌ :دظقى أن جزيؾ يبويع ادفدي.
ادطؾى افرابع :دظقى أن ظؾق ًو أؿقى مـ جزيؾ.

.
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ األٟى ٛأفغن وَ املالٟكٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) سمقب «احلدل اًمٕمد٤مُمكمش سم٤مسمد ً٤م ُمًدي٘م ً ذم يمي٤مسمدف «اًمٗمّمدقل اعمٝمٛمد٦مش سمٕمٜمدقان« :إئؿضي آثـضو ظؼض

أؾضؾ مـ شوئر ادخؾقؿوت مـ إكبقوء وإواقوء افسضوبؼغ وادالئؽضي وؽضرهؿ ،وأن إٟمٌٞمد٤مء أومْمدؾ
ُمـ اعم اٙم٦مش( ).
 )1ىم٤مل اخلٛمٞمٜمل وهق يحهللث قمـ ُمٙم٤مٟم٦م إاٛم٦م« :إن مـ رضورات مذهبـو أن ٕئؿتـو مؼوموً ٓ
يبؾغف مؾؽ مؼرب وٓ كبل مرشؾ ،وىمهلل ورد قمٜمٝمؿ

أن ًمٜم٤م ُمع ا طم٤مٓت ٓ ًٕمٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘ملب

وٓ ٟمٌل ُملؾمؾش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ األٟى ٛأفغن وَ املالٟك:ٛ

هذان ٟمّم٤من قمـ قم٤معملم ؿمٞمٕمٞملم هللٓن قمغم ُمهللى شم٠مصمػم شمٚمؽ اًملوا ٤مت قمغم قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ،وم٘مهلل

اؾمي٘مٌٚمقه٤م ُم٘ميٜمٕملم هب٤م ٓ وم٤مطمّملم هل٤م ،وًمذًمؽ وم٘مهلل ادقمقا شمٚمؽ اًمهللقمقى اًمٕمجٞمٌ٦م:
إاٛم٦م أقمغم ُمـ يمؾ اعمخٚمقىم٤مت ...أقمغم درضم٦م ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعم اٙم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمٌنم! إذ ًا :عم٤مذا
ل ذيملوا ذم يمي٤مب ا  وًمق ُملة واطمهللة؟!
وم٤م  ىمهلل ذيمل اعم اٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء ُملات يمريػمة ول ذيمل ه١مٓء اًمذ ـ هؿ أقمٔمؿ ُمٜمٝمؿ وًمق ُملة
واطمهللة؟!
ًم٘مددهلل اؾمدديٓم٤مقم٧م شمٚمددؽ اًملوا دد٤مت اعمٙمذوسمدد٦م أن شم٘مٜمددع أشمٌدد٤مع اًمٓم٤ماٗمدد٦م دون سمحدد٨م وٓ شم٠مُمددؾ ،وُمدد٤م
أطمقضمٝمؿ إمم ُملاضمٕم٦م ًمٚمخلوج ُمـ أه اًملوا ٤مت اًمٌ٤مـمٚم٦م ورؤ ٦م احل٘مٞم٘م٦م.

( ) اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إاٛم٦م ًمٚمحل اًمٕم٤مُمكم (ص ) 91:ط .إ لان.
( )1احلٙمقُم٦م ايؾم ُمٞم٦م (صً )91:ملوح ا اخلٛمٞمٜمل ،ـمٌٕم٦م وزارة ايرؿم٤مد سمجٛمٝمقر ٦م إ لان.
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ جربٖن عمْٗ الطالً تمىٗر عم٘ بَ أب٘ طالب
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ؾمئؾ ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمك اعمقمم ُمػمزا طمًـ احل٤مالي إطم٘م٤مىمل قمـ شمٗمًػم ه ٦م( :ؿمهلل هلل اًم٘مقى) ُمـ

ؾمقرة اًمٜمجؿ؟
هضق

وم٠مضم٤مبش ...يمٞمػ وىمهلل صح واؿميٝمل قمٜمهلل ايُم٤مُمٞم٦م أن أُمػم اعم١مُمٜملم ظضع بضـ أيب ضوفضى
معؾؿ جزئقؾ دم افعومل إول (قم٤مل اًمٜمقراٟمٞم٦م) واًملوا ٦م ُمٕملووم٦م ٓ طم٤مضم٦م إمم ذيمله٤مش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ جربٖن تمىٗر عم٘:
قمجٌ ً٤م هلذه اًمهللقمقى؟! قم٤مل ؿمٞمٕمل زقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

ا  خيؼم أٟمف ظمٚمؼ اعم اٙمد٦م ىمٌدؾ هدم

يم٤من هق اعمٕمٚمؿ إول جلؼم ؾ

!!

اًمدذي هدق أصدؾ اًمذر د٦م اًمٌنمد ٦م ،ومٛميدك يمد٤من قمدكم

ُمقضمقد ًا طميك ٕمٚمؿ ضمؼم ؾ؟!
صمؿ ذيمل ؾمٌح٤مٟمف أن ضمؼم ؾ
إذ ًا :قمكم ُمٕمٚمؿ ضمؼم ؾ

هق اًمذي يم٤من ٕمٚمؿ ٟمٌٞمٜم٤م ^ و قطمل إًمٞمف اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ!!
 ،وضمؼم ؾ

ُمٕمٚمؿ اًمٜمٌل حمٛمهلل ًا ^ .ومٕمكم إذ ًا ُمٕمٚمؿ حمٛمهلل ًا ^.

ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمهلل ^ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [اًمٜمجؿ.]9:
ٕٟمف إذا يم٤من« :أش أومْمؾ ُمـ« :بش و« :بش أومْمؾ ُمـ« :جش ومد« :أش أومْمؾ ُمـ« :جش.
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب؛ إذ يمٞمػ أن هذا اًمٕم٤مل اًم٘مهللوة ٕمي٘مهلل ُمريؾ هذا اًمٙم م؟!
ومٙمٞمػ إذ ًا ؾمٞمٙمقن طم٤مل اًمٓم٤ماٗم٦م ُمٕمف؟!
سمؾ إدهك اهت٤مم مجٞمع اًمٓم٤ماٗم٦م سم٠مهن٤م شم٘مقل ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل« :ىمهلل صح واؿميٝمل قمٜمهلل ايُم٤مُمٞم٦مش!!
وٟمحـ ٓ ٟمٕمج٥م ُمـ أوًمئؽ اًمٙمذاسملم اًمذ ـ ووٕمقا شمٚمؽ اًملوا ٤متً ،مٙمٜمٜم٤م ٟمٕمج٥م ُمـ قمٚمامء يم٤من
ٗمؽمض أن ّمححقا ًمألشمٌ٤مع ُمريؾ هذه اخللاوم٤مت!!

( ) أٟمقار اًمقٓ ٦م (ص )111:ـمٌٕم٦م ( 113هد).
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املطمب الجالح
دعٕ ٝأُ جربٖن ٖباٖع املّدٙ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل اًمٌ٤مىمل أٟمف ىم٤مل « :يم٠مين سم٤مًم٘م٤ماؿ قمغم ٟمجػ اًمٙمقوم٦م ىمهلل ؾم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمـ ُمٙم٦م ذم

مخً٦م هٓف ُمـ اعم اٙم٦م ،ضمؼماٞمؾ قمـ ٛمٞمٜمف ،وُمٞمٙم٤ماٞمؾ قمـ ؿمامًمف ،واعم١مُمٜمقن سملم هلل ف ،وهق ٗملق
اجلٜمقد ذم اًمٌ د ...وأول مـ يبويعف جزائقؾش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ جربٖن ٖباٖع املّد:ٙ
ضمؼم ؾ

ُمـ مجٚم٦م اعم اٙم٦م ًمٞمًقا ُمٙمٚمٗملم يميٙمٚمٞمػ اًمٌنم ،ومٝمؿ ًمٞمس هلؿ ـمٌٞمٕمي٤من :ـمٌٞمٕم٦م

ظمػم وـمٌٞمٕم٦م ذ ،واًميٙمٚمٞمػ إٟمام هق ًمٚمٌنم اًمذ ـ هلؿ ـمٌٞمٕمي٤من ىم٤مسمٚمي٤من ًمٚمخػم واًمنم ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﮠ ﮡ [اًمٌٚمهلل ،] 1:وهلذا ومٚمٞمس ضمؼم ؾ ُمٙمٚمٗم ً٤م.
إذ ًا :يمٞمػ ٌ٤م ع؟! وُم٤مذا لاد سمٌٞمٕميف؟!
صمؿ ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ ل ٌ٤م ٕمٝمؿ اعم اٙم٦م؛ سمؾ اعم اٙم٦م هؿ اًمذ ـ ٠مشمقن إًمٞمٝمؿ سم٤مًمقطمل ُمـ ا
ً مٞمٌٚمٖمقه هؿ إمم اًمٜم٤مس ،وم٤معم اٙم٦م واؾمٓم٦م سملم اخل٤مًمؼ  واًملؾمؾ ،ومٙمٞمػ أصدٌح ضمؼم دؾ هٜمد٤م وهدق
ُمٚمؽ ُمٙمٚمػ ُمٓم٤مًمٌ ً٤م سم٤مًمٌٞمٕم٦م؟!
إن هذا اًمٙم م ٓ ًيحؼ اًمٕملض أص ً ،ومٙمٞمػ سم٤معمٜم٤مىمِم٦م ،وًمٙمٜمف روي واٟمخهللع سمف أرسم٤مب
اًمٓم٤ماٗم٦م ورووه ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ!
ومام أطمقج أرسم٤مب اًمهللرا ٦م وأصدح٤مب اًملوا د٦م إمم صمدقرة شمّمدحٞمحٞم٦م ًمٚمديخٚمص ُمدـ شمٚمدؽ إسم٤مـمٞمدؾ
اًميل أؾم٤مءت إمم ا  وإمم رؾمقًمف ^ وأٟمٌٞم٤ماف وُم اٙميف.

( ) روو٦م اًمقاقمٔملم (ص ،)191:ايرؿم٤مد (.)911/1
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املطمب السابع
دعٕ ٝأُ عمٗاً زع٘ اهلل عٍْ أقٕ ٝوَ جربٖن
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

 )1روى اًمؼمد عم٤م وصػ وىمٕم٦م ظمٞمؼم ،وأن اًمٗميح ومٞمٝم٤م يم٤من قمغم هلل قمكم

 ،ىم٤مل« :إن

ضمؼماٞمؾ ضم٤مء إمم رؾمقل ا ُمًيٌنم ًا سمٕمهلل ىميؾ ُملطم٥م ،ومً٠مًمف اًمٜمٌل قمـ اؾميٌِم٤مره .وم٘م٤مل٤ :م رؾمقل
ا ! إن قمٚمٞم ً٤م عم٤م رومع اًمًٞمػ ًمٞميب سمف ُملطمٌ ً٤م ،أُمل ا ؾمٌح٤مٟمف إهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤ماٞمؾ أن ٘مٌْم٤م قمْمهلله ذم
اهلقاء طميك ٓ يب سمٙمؾ ىمقشمف ،وُمع هذا ىمًٛمف ٟمّمٗملم ويمذا ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ احلهلل هلل ويمذا وملؾمف،
ووصؾ اًمًٞمػ إمم ـمٌ٘م٤مت إرض ،وم٘م٤مل زم ا ؾمٌح٤مٟمف٤ :م ضمؼماٞمؾ! سم٤مدر إمم حت٧م إرض ،واُمٜمع
ؾمٞمػ قمكم قمـ اًمقصقل إمم صمقر إرض!! طميك ٓ شم٘مٚم٥م إرض ،ؾؿضقً ؾلمسؽتف ،ؾؽون ظذ
جـوحل أثؼؾ مـ مدائـ ؿقم فقط ،وهل شبع مدائـ ،ؿؾعتفو مـ إرض افسوبعي ،ورؾعتفو ؾقق ريشي
واحدة مـ جـوحل إػ ؿرب افسامء ،وبؼقً مـتظر ًا إمر إػ وؿً افسحر حتك أمرين ار بؼؾبفو ،ؾام
وجدت هلو ثؼالً ـثؼؾ شقػ ظع...،
وذم ذًمؽ اًمٞمقم أ ْم ً٤م عم٤م وميح احلّمـ وأهوا ٟمً٤مءهؿ يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ صٗمٞم٦م سمٜم٧م ُمٚمؽ احلّمـ وم٠مشم٧م
اًمٜمٌل وذم وضمٝمٝم٤م أصمل ؿمج٦م ،ومً٠مهل٤م اًمٜمٌل قمٜمٝم٤م؟
وم٘م٤مًم٧م :إن قمٚمٞم ً٤م عم٤م أشمك احلّمـ وشمٕمن قمٚمٞمف أظمذه ،أشمك إمم سملج ُمـ سملوضمف ،ومٜمٝمزه وم٤مهيز احلّمـ
يمٚمف ويمؾ ُمـ يم٤من ومقق ُملشمٗمع ؾم٘مط ُمٜمف ،وأٟم٤م يمٜم٧م ضم٤مًمً٦م ومقق ه لي ومٝمق ٧م ُمـ قمٚمٞمف وم٠مص٤مسمٜمل
اًمن ل.
وم٘مدد٤مل هلدد٤م اًمٜمٌددل :دد٤م صددٗمٞم٦م! إن قمٚمٞمد ً٤م عمدد٤م همْمدد٥م وهددز احلّمددـ همْمدد٥م ا ًمٖمْمدد٥م قمددكم ومزًمددزل
اًمًاموات يمٚمٝم٤م طميك ظم٤موم٧م اعم اٙم٦م ووىمٕمقا قمغم وضمقهٝمؿ ،ويمٗمك سمف ؿمج٤مقم٦م رسم٤مٟمٞم٦م.
وأُم٤م سم٤مب ظمٞمؼم وم٘مهلل يم٤من أرسمٕمقن رضم ً يٕم٤موٟمقن قمغم ؾمهلله وىم٧م اًمٚمٞمؾ ،وعم٤م دظمؾ (قمكم) احلّمـ
ـم٤مر شملؾمف ُمـ هلله ُمـ يمريلة اًميب ،وم٘مٚمع اًمٌ٤مب ويم٤من ذم هلله سمٛمٜمزًم٦م اًمؽمس ٘م٤مشمؾ سمف ومٝمق ذم هلله طميك
وميح ا قمٚمٞمفش( ).

( ) اٟمٔمل :اًمٙم٤مذم ( .) 31/
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 )1ىم٤مل ه٤مؿمؿ اًمٌحلاين ذم سمٞم٤من ىمقة ايُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ُم٤م ٟمّمف« :وذم ذًمؽ اًمٞمقم عم٤م

ؿمٓمل ُملطم٥م ؿمٓمل ـ وأًم٘م٤مه جمهللًٓ ضم٤مء ضمؼماٞمؾ ُمـ اًمًامء ُميٕمجٌ٤مً ،وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 :ممـ شميٕمج٥م؟

وم٘م٤مل :إن اعم اٙم٦م شمٜم٤مدي ذم ُمقاوع ضمقاُمع اًمًاموات ٓ :وميك إٓ قمكم ٓ ،ؾمٞمػ إٓ ذو اًمٗم٘م٤مر.
وأُم٤م إقمج٤ميب وم٢مين عم٤م أُملين ريب أن أدُمل ىمقم ًمقط محٚم٧م ُمهللااٜمٝمؿ ،وهل ؾمٌع ُمهللااـُ ،مـ إرض
اًمً٤مسمٕم٦م اًمًٗمغم إمم إرض اًمً٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم ر ِم٦م ُمـ ضمٜم٤مطمل ،ورومٕميٝم٤م طميك ؾمٛمع محٚم٦م اًمٕملش
صٞم٤مح د ٙميٝمؿ ،وسمٙم٤مء أـمٗم٤مهلؿ ووىمٗم٧م هب٤م إمم اًمّمٌح أٟمئمل إُمل ول أٟمي٘مؾ هب٤م ،واًمٞمقم عم٤م ضب قمكم
ضسميف اهل٤مؿمٛمٞم٦م ويمؼم أُملت أن أىمٌض وم٤موؾ ؾمٞمٗمف طميك ٓ ِمؼ إرض ،و ّمؾ إمم اًمريقر
قمكم أصم٘مؾ ُمـ ُمهللااـ
احل٤مُمؾ هل٤م ومٞمِمٓمله ؿمٓمل ـ وميٜم٘مٚم٥م إرض سم٠مهٚمٝم٤م!! ومٙم٤من وم٤موؾ ؾمٞمٗمف ّ
ًمقطش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً
صم صم٦م ُم اٙم٦م يٕم٤موٟمقن قمغم قمْمهلل قمكم

أقٕ ٝوَ جربٖن:

وؾمٞمٗمف ،اصمٜم٤من ٛمًٙم٤من قمْمهلله واًمري٤مًم٨م ٛمًؽ

ؾمٞمٗمف ،وىمهلل ؿمٙمقا ُمـ صم٘مؾ اًمًٞمػ قمٚمٞمٝمؿ .قمجٌ ً٤م هلذه اخللاوم٤مت اًميل ختلج قمٚمٞم ً٤م
ضمؼم ؾ

قمـ سمنم يف!

أقمٔمؿ اعم اٙم٦م وًمف اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى قمٜمهلل ا  وىمهلل رومع ُمهللااـ ىمقم ًمقط قمغم ر ِمد٦م

ُمـ ضمٜم٤مطمف وهل ُمهللن يمريػمة ومٞمٝم٤م ُمئ٤مت اعمٜم٤مزل واًمٌنم واحلٞمقاٟم٤مت وم٘مٚمٕمٝم٤م ُمـ ىمٕمله٤م سمل ِم٦م ٕمجز قمدـ
محؾ ؾمٞمػ قمكم

و ِمٙمق ُمـ صم٘مٚمف؟!

صمؿ يمٞمػ ُمع ذًمؽ زقمٛمقن أن« :ىمٜمٗمذ ًاش ظم٤مدم أو قمٌهلل قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب

اؾميٓم٤مع أن ٘مقده

سمحٌؾ ُمـ قمٜم٘مف؟! أًمٞمس هذا شمٜم٤مىمْم ً٤م وم٤موح ً٤م؟!
هذه هل روا ٤مت اعمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًميدل ىمد٤مم قمٚمٞمٝمد٤م اعمدذه٥م اًمِمدٞمٕمل وشمٚمدؽ هدل أىمدقال قمٚمدامء
اًمٓم٤ماٗم٦م ل حتلر ُمـ أه اًملوا ٤مت ،ومام أطمقج اًمٓم٤ماٗم٦م إمم ُملاضمٕم٦م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ًميٜم٘مٞميٝم٤م ُمـ هذه اخللاوم٤مت
وآومؽماءات؟!
أُم٤م ٟمحـ وم٢مٟمٜم٤م ٟمؼمئ ؾم٤مطم٦م قمكم

وهل سمٞميف ُمـ يمؾ ُم٤م ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اخلزقمٌ ت

وإيم٤مذ ٥م ،وٟمؼمئ ه١مٓء إـمٝم٤مر ُمـ ُم اٙم٦م ا  مم٤م ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ.
صمؿ اٟمٔمل إمم اًمٙمذب :صمقر حيٛمؾ إرض!
أ ـ اًمريقر أن وىمهلل ايميِمٗم٧م إرض أهن٤م ُمٕمٚم٘م٦م ذم اهلقاء هل ومجٞمع اًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم!!
( ) طمٚمٞم٦م إسملار (ُ ،) 91- 9 /1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ُ ،)119/مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم (ص.)91:
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صمؿ اٟمٔمل إمم سم٘مٞم٦م اًميٛمريٞمٚمٞم٦م ..ىمّم٦م صٗمٞم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م!
سمؾ وشمزًمزل اًمًاموات سمٙم٤مُمٚمٝم٤م وؾم٘مقط اعم اٙم٦م قمغم وضمقهٝمؿ٤ ..م هل٤م ُمـ ؾمخل ٦م ٓ شملوج إٓ
قمغم اًمًذج إهملار.
وًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ هذا اًمٙمذاب اعمٗمؽمي! وًمٙمـ اًمٕمج٥م ممـ ٘مٌؾ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط!
وإن قم٘مقًٓ شملسم٧م قمغم ُمريؾ هذا اًمٙم م ّمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شميخٚمص ُمـ شمٚمؽ أصم٤مر؛ مم٤م حيي٤مج إمم
ضمٝمهلل قمٔمٞمؿ ًميٜم٘مٞم٦م شمٚمؽ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمخهللوقم٦م ًمييٛمٙمـ ُمـ إدراك احل٘م٤ماؼ ورومض إسم٤مـمٞمؾ.
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اٌتكاظ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب زع٘ اهلل عٍْ

[ ]9براءة آل البيت من روايات :

انرقاص أمري املؤمنني

عهي تن أتي طانة رضي اهلل عنه
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اٌتكاظ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب زع٘ اهلل عٍْ

املبخح األٔه
ٔصف عم٘ زع٘ اهلل عٍْ
بأٔصاف ٔأعىاه وٍفسٚ
ادطؾى إول :إواوف افبدكقي
ادطؾى افثوين :كسبي أظامل مـػرة إفقف
ادطؾى افثوفٌ :واػ ظع بلكف دابي إرض
ادطؾى افرابع :دظقى أن ظؾق ًو هق بعقضي
ادطؾى اخلومس :ظع ظصو مقشك
ادطؾى افسودس :دظقى تردد ظع دم اإلشالم
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املطمب األٔه
األٔصاف البدٌٗــــٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

 )1كسى إاػفوين إمم اسمـ أيب إؾمح٤مق أٟمف ىم٤مل« :أدظمٚمٜمل أيب اعمًجهلل قم اجلٛمٕم٦م ،وملومٕمٜمل،

وملأ ٧م قمٚمٞم ً٤م خيٓم٥م قمغم اعمٜمؼم ؿمٞمخ ً٤م أصٚمعٟ ،م٤مشمئ اجلٌٝم٦م ،قمل ض ُم٤م سملم اعمٜمٙمٌلمً ،مف حلٞم٦م ُمألت
صهللره ،ذم قمٞمٜمف أـملهمِم٤مشش( ).
 )2وؿول إاػفوين دم واػ جومع فعع

« :ـون

أؾمٛمل ُملسمققم ً٤م ،وهدق إمم اًم٘مٍمد

أىملب ،قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ ،دىمٞمؼ إص٤مسمع ،همٚمٞمظ اًمذراقملم ،محش اًمًد٤مىملم ،ذم قمٞمٜمٞمدف ًمدلم ،قمٔمدٞمؿ اًمٚمحٞمد٦م،
أصٚمعٟ ،م٤مشمئ اجلٌٝم٦مش( ).
 )3وروى افؼؿل قمـ زواج وم٤مـمٛم٦م

قمدكم
ىمقًمف« :ومٚمدام أراد رؾمدقل ا  أن زوضمٝمد٤م قمدغم ّ

أه إًمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مًم٧م٤ :م رؾمقل ا ! أٟم٧م أومم سمام شملى همػم أن ٟمً٤مء ىمل ش حيهللصمٜمٜمل قمٜمف أٟمف رضمؾ :دطمهللاح
اًمٌٓمـ ،ـمق ؾ اًمذراقملم ،وخؿ اًمٙملاد س ،أٟمدزع ،قمٔمدٞمؿ اًمٕمٞمٜمدلم ،عمٜمٙمٌٞمدف ُمِمد٤مش يمٛمِمد٤مش اًمٌٕمدػم،
و٤مطمؽ اًمًـُ ٓ ،م٤مل ًمفش( ).
 )4وروى افؽؾقـل أٟمف« :عم٤م زوج رؾمقل ا  قمٚمٞم ً٤م وم٤مـمٛم٦م

دظمؾ قمٚمٞمٝمام وهل شمٌٙمل،

وم٘م٤مل هل٤مُ :م٤م ٌٙمٞمؽ؟ ومقا ! ًمق يم٤من ذم أهكم ظمػم ُمٜمف ُم٤م زوضميٙمف ،وُم٤م أٟم٤م زوضميف ،وًمٙمـ ا
زوضمؽش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜإٖرا ٞعمّ٘ بركس أٔصاف لْ وٍفس:ٚ

هذه هل اًمّمٗم٤مت اًميل وردت ذم اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م سمٚمٖم٧م ؾم٧م قمنمة صٗم٦م ،هل:

( ) ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم (ص.) 9:
(ُ )1م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم (ص.) 9:
( )9شمٗمًدػم اًم٘مٛمدل ( ،)999/1واٟمٔمدل :سمحد٤مر إٟمدقار ( ،)33/19اخلّمد٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞمد٦م (  ،)913/اًمٚمٛمٕمد٦م اًمٌٞمْمدد٤مء
(ص.)111:
( )1اًمٙم٤مذم ( ،)991/9واٟمٔمل :إُم٤مزم ًمٚمٓمقد (ص ،)11:سمح٤مر إٟمقار ( ،)31/19اًمهللر اًمٜمٔمٞمؿ ٓسمـ طم٤مشمؿ اًمٕمد٤مُمكم
(ص ،)119:اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مء (ص ،)199:سمٞم٧م إطمزان (ص.)13:
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– أؾمٛمل.
ُ -1ملسمقع سمؾ ىمّمػم.
 -9أصٚمع.
ٟ -1م٤مشمئ اجلٌٝم٦م.
 -9قمٔمٞمؿ اًمٕمٞمٜملم.
 -9ذم قمٞمٜمٞمف أـمل همِم٤مش.
 -9و٤مطمؽ اًمًـ.
 -1قمل ض ُم٤م سملم اعمٜمٙمٌلم.
 -3عمٜمٙمٌٞمف ُمِم٤مش يمٛمِم٤مش اًمٌٕمػم (أي :قمٔم٤مم يمٌػمة).
 - 1ـمق ؾ اًمذراقملم.
 همٚمٞمظ اًمذراقملم. - 1دىمٞمؼ إص٤مسمع.
 - 9قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ.
 - 1محش اًمً٤مىملم( :أي :دىمٞم٘مٝمام).
 - 9قمٔمٞمؿ اًمٚمحٞم٦م.
ُ ٓ - 9م٤مل ًمف.
هذه إوص٤مف اًميل ضم٤مءت ذم اًملوا ٤مت ،وم٠مي هذه اًمّمٗم٤مت ومٞمٝم٤م مج٤مل؟! ىمّمػم اًم٘م٤مُم٦م ،أؾمٛمل،
أصٚمعً ،مٞمس ذم رأؾمف ؿمٕمل ،وضمٌٝميف زااهللة قمـ وضمٝمف ،وقمٞمٜم٤مه واؾمٕمي٤من ،وومٞمٝم٤م قمٛمش د أي :رُمهلل د
وهذا ُمٕمٜمك أـمل همِم٤مش.
أؾمٜم٤مٟمف ظم٤مرضم٦م ٓ شمٚمي٘مل قمٚمٞمٝم٤م ؿمٗمي٤مه ،وهذا ُمٕمٜمك و٤مطمؽ اًمًـ ،أي :أن أؾمٜم٤مٟمف همػم ُمٖمٓم٤مة
ؿمٌٞمف سم٤مًمِمخص اًمْم٤مطمؽُ ،مٜمٙمٌ٤مه قمل ْم٤من وقمٔم٤مُمٝمام همٚمٞمٔم٦م ُمريؾ قمٔم٤مم اًمٌٕمػم ،وذراقم٤مه ـمق ٚمي٤من
ُميٞمٜمي٤من شمٜميٝمٞم٤من سم٠مص٤مسمع دىمٞم٘م٦م ،سمٓمٜمف قمٔمٞمؿ ،أي :يمٌػم حيٛمٚمف ؾم٤مىم٤من ٟمحٞمٗم٤من.
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
هذه صقرة ّ

ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م .ومٝمؾ هذه اًمّمقرة طمًٜم٦م؟!

طمًـ ظمٚمؼ إاٛم٦م.
يمٞمػ شمزقمؿ اًملوا ٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أيب قمٌهلل ا اعمي٘مهللُم٦م أن ا َّ 
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وم٘مهلل ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :إن ار خؾؼـو ؾلحسـ اقركوش( ).
صمؿ يمٞمػ شم م وم٤مـمٛم٦م

قمغم ٟمٗمقره٤م ُمـ اًمزواج سمٛمـ هذه صقرشمف طمً٥م روا ٤مت اًمِمٞمٕم٦م

اًمً٤مسم٘م٦م؟!
وهذا اًميٜم٤مىمض سملم اًمي٘مهلل س يمام ذم اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ذم ومّمقل هذا اًمٌح٨م وسملم اًميٜم٘مٞمص ذم
هذه اًملوا ٤مت هللل قمغم أن اًمٙمذاسملم مج٤مقم٦م.
وًمٙمـ ٓ ٟمهللري ُم٤م هق ُم٘مّمهلل اًمذ ـ ووٕمقا هذه اًملوا ٤مت اًميل شمٕمٞم٥م قمٚمٞم ً٤م

وهؿ زقمٛمقن

أٟمف حمؾ قمٜم٤م ٦م ا  ،وم٢من ا ؾمٌح٤مٟمف إذا أراد أن ّمٓمٗمل أطمهلل ًا ًمٚمٜمٌقة أو اًملؾم٤مًم٦م وم٢مٟمف حيٞمٓمف سمٕمٜم٤م ٦م
ظم٤مص٦م شمٌهللأ ُمـ طمًـ صقرشمف طميك ٓ شمٜمٗمل ُمٜمف اًمٓمٌ٤مع ،و يْمح ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل ^.
وم٘مهلل ورد ذم صٗم٤مشمف ^ قمـ احلًـ سمـ قمكم

ىم٤مل( :ؾم٠مًم٧م ظم٤مزم هٜمهلل سمـ أيب ه٤مًم٦م ويم٤من

وص٤موم ً٤م ،قمـ طمٚمٞم٦م اًمٜمٌل ^  -وأٟم٤م أؿميٝمل أن ّمػ زم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م أشمٕمٚمؼ سمف  -وم٘م٤مل :يم٤من رؾمقل ا
^ ومخ ًام ُمٗمخ ًام ،يألٕ وضمٝمف شمألًم١م اًم٘مٛمل ًمٞمٚم٦م اًمٌهللر ،أـمقل ُمـ اعملسمقع وأىمٍم ُمـ اعمِمذب ،قمٔمٞمؿ
اهل٤مُم٦م ،رضمؾ اًمِمٕمل ،إن اٟمٗملىم٧م قم٘مٞم٘ميف وملق ،وإٓ وم جي٤موز ؿمٕمله ؿمحٛم٦م أذٟمٞمف ،إذا هق ووملة ،أزهل
اًمٚمقن ،واؾمع اجلٌلم ،أزج احلقاضم٥م ،ؾمقاسمغ ذم همػم ىملن ،سمٞمٜمٝمام قملق هللره اًمٖمْم٥م ،أىمٜمك اًمٕملٟملمً ،مف
ٟمقر ٕمٚمقه ،حيًٌف ُمـ ل ي٠مُمٚمف أؿمؿ ،يم٨م اًمٚمحٞم٦م ،ؾمٝمؾ اخلهلل ـ ،وٚمٞمع اًمٗمؿ ،أؿمٜم٥مُ ،مٗمٚم٩م إؾمٜم٤من،
دىمٞمؼ اعمنسم٦م ،يم٠من قمٜم٘مف ضمٞمهلل دُمٞم٦م ذم صٗم٤مء اًمٗمْم٦مُ ،مٕميهللل اخلٚمؼ ،سم٤مدن ُميامؾمؽ ،ؾمقاء اًمٌٓمـ
واًمّمهللر ،قمل ض اًمّمهللر ،سمٕمٞمهلل ُم٤م سملم اعمٜمٙمٌلم ،وخؿ اًمٙملاد س ،أٟمقر اعميجلدُ ،مقصقل ُم٤م سملم اًمٚمٌ٦م
واًمنة سمِمٕمل جيلي يم٤مخلط ،قم٤مري اًمريهلل لم واًمٌٓمـ مم٤م ؾمقى ذًمؽ ،أؿمٕمل اًمذراقملم واعمٜمٙمٌلم وأقم٤مزم
اًمّمهللر ،ـمق ؾ اًمزٟمهلل ـ ،رطم٥م اًملاطم٦م ،ؿمريـ اًمٙمٗملم واًم٘مهللُملم ،ؾم٤ماؾ  -أو ؿم٤ماؾ  -إـملاف -
ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ِمؽ  -مخّم٤من ايمخّملم ُمًٞمح اًم٘مهللُملمٜ ،مٌق قمٜمٝمام اعم٤مء ،إذا زال زال شم٘مٚمٕم ً٤م ،خيٓمق
شمٙمٗم١م ًا و ٛمٌم هقٟم ً٤م إذا ُمِمك يم٠مٟمام ٜمحط ُمـ صٌ٥م ،وإذا اًميٗم٧م ،اًميٗم٧م مجٞمٕم ً٤م ،ظم٤مومض اًمٓملفٟ ،مٔمله
إمم إرض أيمريل ُمـ ٟمٔمله إمم اًمًامء ،ضمؾ ٟمٔمله اعم طمٔم٦مً ،قق أصح٤مسمفٌ ،هللر ُمـ ًم٘مل سم٤مًمً م)( ).

( ) اًمٙم٤مذم ( ُ ،) 11/مً٤ماؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمل ٓسمـ ايُم٤مم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق (ص ،)9 3:سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص،) 19:
اعمحيي (ص ،)111:سمح٤مر إٟمقار (.) 19/19
( )1اًمنم ٕم٦م ًممضملي ( .)119/
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وعم٤م يم٤من اًمقيص طمً٥م زقمٛمٙمؿ ٜمقب قمـ اًمٜمٌل ^ ،وم٢من ذًمؽ يٓمٚم٥م أن شمٙمقن صٗم٤مشمف
اجلًهلل ٦م  -قمغم أىمؾ شم٘مهلل ل -طمًٜم٦م همػم ُمٜمٗملة.
قمكم
أُم٤م هذه اًمّمٗم٤مت اًميل شمٗمؽمهي٤م هذه اًملوا ٤مت قمغم ّ
ُمٜمف

وم٘مهلل أؾم٤مءت إًمٞمف ووصٗميف سمام ٜمٗمل

 ،وهذا ١ميمهلل أن هٜم ٤مك ُم١ماُملة ي ذاء هل سمٞم٧م اًمٜمٌقة إمم ضم٤مٟم٥م شمِمق ف اًمهلل ـ واًميٜمٗمػم ُمٜمف.
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املطمب الجاٌ٘
ٌطب ٛأعىاه وٍفس ٚإلْٗ
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل« :أُيت قمٛمل سم٤مُملأة ىمهلل شمٕمٚم٘م٧م سملضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر يم٤مٟم٧م هتقاه،

ظع ؾـظر بغ ؾخذاو ؾوهتؿفوش( ).
وم٠مظمذت سمٞمْم٦م وابً افبقوض ظذ ثقوهبو وبغ ؾخذاو ،ؾؼوم ّ
 )1وٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل « :ىم٤مُم٧م اُملأة ؿمٜمٞمٕم٦م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم وهق قمغم اعمٜمؼم ،وم٘م٤مًمد٧م:
هذا ىم٤مشمؾ إطمٌ٦م .ومٜمٔمل إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل هل٤م٤ :م ؾمٚمٗمع! ٤م ضمل ئ٦م ٤م سمذ ٦م ٤م ُمذيملة ٤م اًميل ٓ حتٞمض يمام حتدٞمض
اًمٜمً٤مء يو افتل ظذ هـفو رء ّبغ ّ
مدػش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً ٖضف فسٔج الٍطأٍٖ ٞظس فّٗا:
افروايي إوػ :شمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

ىم٤مم سمٜمٗمًف ومٜمٔمل ذم وملج اُملأة ضم٤مءت إمم قمٛمل ،وومٞمٝم٤م

ىمْمٞمي٤من:
إوػ :اعملأة ضم٤مءت إمم قمٛمل ..ومٚمامذا ىم٤مم قمكم سمٜمٗمًف ٜمٔمل إمم وملضمٝم٤م؟!
يم٤من ٕمٛمؾ ذـمٞم ً٤م قمٜمهلل قمٛمل
قمكم
إذ ًاّ :
افثوكقيٟ :مٔمله هق إمم وملضمٝم٤مِ ..ل َ ل ْ ٘مؾ٤ :م قمٛمل! ىمؿ أٟم٧م اٟمٔمل إمم وملضمٝم٤م وقمٛمل هق اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي
ضم٤مءت اعملأة إًمٞمف شمِمٙمق ص٤مطمٌٝم٤م؟!
صمؿ إذا يمٚمػ قمكم سم٤مًمٜمٔمل ِل َ ل ٠مت سم٤مُملأة شمٜمٔمل إمم وملج اعملأة؛ إذ ذًمؽ اًم اؼ سمٛمريؾ هذا اعمقىمػ ،أو
ٙمٚمػ ؿمخّم ً٤م قم٤مد ً٤م ومٞمٜمٔمل هق إذا يم٤من ٓ سمهلل ُمـ رضمؾ؟!
!!

ًمٙمـ اًملوا ٦م شمل هلل ايؾم٤مءة إمم قمكم

.

افروايي افثوكقي :هذه اعملأة اًميل ٟم٤مدت قمٚمٞم ً٤م سم٘مقهل٤م« :هذا ىم٤مشمؾ إطمٌ٦مش أٓ ٙمٗمل ايقملاض قمٜمٝم٤م
وهق إُم٤مم اعمًٚمٛملم وقمغم اعمٜمؼم خيٓم٥م اًمٜم٤مس؟!
أ ٚمٞمؼ سمف أن هللظمؾ ُمٕمٝم٤م ذم ؾمج٤مل؟!

( ) اًمٙم٤مذم ( ،)111/9وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ( ،)119/ 1( ،)11 /19ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.) 19/19
( )1اًمٕم٘مددهلل اًمٜمْمددٞمهلل واًمددهللر اًمٗمل ددهلل (ص ،) 9:آظميّمدد٤مص (ص ،)911:سمحدد٤مر إٟمددقار ( )119/91و( ،)139/1
اخللاا٩م واجللااح (ُ ،)913/1مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ( ،)111/1ذح إطم٘م٤مق احلؼ (.)39/1

اٌتكاظ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب زع٘ اهلل عٍْ

714

إن اًمٕملب شم٠مٟمػ ُمـ خم٤مصٛم٦م اًمٜمً٤مء ،ومٙمٞمػ إذا اٟمْمؿ إًمٞمف اًمهلل ـ اًمذي هيذب إظم ق و زيمل
اًمٜمٗمقس؟!
صمؿ ُم٤م احل٤مضم٦م أن ّمػ وملضمٝم٤م أُم٤مم اًمٜم٤مس وأن قمغم وملضمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمهللمم وهق ُمًيقر ٓ لى؟!
إن ٟمًٌ٦م هذا اًمٗمٕمؾ إمم قمكم
قمكم
صمؿ يمٞمػ رأى ّ

ُشمٜم٘مّمف وشمّمٗمف إٟمً٤مٟم ً٤م ُمٜمي٘م ًام ٓ لاقمل احلٞم٤مء ذم اعمقاىمػ.

اًمٌمء اعمخٗمل قمـ اًمٜم٤مس؟!

إؿمٞم٤مء اعمخٗمٞم٦م؟!
قمكم
هؾ لى ّ
إذا يم٤من لى ُم٤م وراء احلج٥م ِ
ومٚم َؿ ل ل ىمٜمٗمذ ًا وهق ظم٤مرج اًمٌٞم٧م ل هلل أن ٘ميحؿ قمٚمٞمف اًمهللار ومٚمؿ
له إٓ سمٕمهلل دظمقًمف ،وهلذا ل ًيٓمع أن ٠مظمذ ؾمٞمٗمف  -طمً٥م زقمؿ اًملوا ٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م دد؟!
وٟمحـ ٟمِمٝمهلل ا  أن اًملوا ٤مت اًمري ث روا ٤مت يم٤مذسم٦م ٓ روا ٦م احلٌؾ وٓ روا ٦م اًمٜمٔمل ذم
اًمٗملوج أو وصٗمف ًمف ،وم جيقز روا يٝم٤م وٓ ٟمًٌيٝم٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم

وًمٙمٜمٝم٤م اعم١ماُملة!

اٌتكاظ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب زع٘ اهلل عٍْ

715

املطمب الجالح
ٔصف عم٘ بأٌْ داب ٛاألزض
املطأل ٛاألٔىل :عسض السٔاٖات:

) ٟمًٌقا إمم أيب ضمٕمٗمل أٟمف ىم٤مل« :أشمك رؾمقل ا (ص) إمم أُمػم اعم١مُمٜملم (ع) وهق ٟم٤ماؿ ذم

اعمًجهلل ،وىمهلل مجع رُم ً وووع رأؾمف قمٚمٞمف ،ومحليمف سملضمٚمف ،ثؿ ؿول :ؿؿ يو دابي ار.
وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ أصح٤مسمف٤ :م رؾمقل ا ! أ ًٛمل سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م هبذا آؾمؿ؟!
وم٘م٤مل ٓ :وا ُم٤م هق إٓ ًمف ظم٤مص٦م ،وهق افدابي افتل ذـر ار دم ـتوبف:

ﮆﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ [اًمٜمٛمؾ]11:
قمكم ،إذا يم٤من هظمل اًمزُم٤من أظملضمؽ ا ذم أطمًـ صقرة ،وُمٕمؽ ُمٞمًؿ شمًؿ سمف
صمؿ ىم٤مل٤ :م ّ
أقمهللاءكش( ).
 )1وٟمًٌقا إمم إصٌغ سمـ ٟمٌ٤مشم٦م أٟمف ىم٤مل« :ىم٤مل زم ُمٕم٤مو ٦م٤ :م ُمٕمنم اًمِمٞمٕم٦م! شمزقمٛمقن أن قمٚمٞم ً٤م داسم٦م
إرض؟ وم٘مٚم٧مٟ :محـ ٟم٘مقل! اًمٞمٝمقد شم٘مقًمف.
وم٠مرؾمؾ إمم رأس اجل٤مًمقت ،وم٘م٤مل :وحيؽ! دمهللون داسم٦م إرض قمٜمهلليمؿ؟
وم٘م٤ملٟ :مٕمؿ ،وم٘م٤ملُ :م٤م هل؟
وم٘م٤مل :رضمؾ .وم٘م٤مل :أشمهللري ُم٤م اؾمٛمف؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ اؾمٛمف إًمٞم٤م ،ىم٤مل :وم٤مًميٗم٧م إ ّزم ،وم٘م٤مل :وحيؽ ٤م
أصٌغ ُم٤م أىملب إًمٞم٤م ُمـ قمكمش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗ ًا ِٕ داب ٛاألزض:
اؾمؿ اًمهللاسم٦م ٓمٚمؼ قملوم ً٤م قمغم احلٞمقاٟم٤مت اًمٕمجاموات (اعم٤مؿمٞم٦م واًمزاطمٗم٦م) ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ [اًمٜمٛمؾ.]11:
( ) سمحدد٤مر إٟمددقار ( ،)91/99( )119/93خميٍم د اًمٌّمدد٤مال (صُ ،) 91:مهلل ٜمدد٦م اعمٕمدد٤مضمز (ُ ،)3 ،31/9مًدديهللرك
ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر ( ،)191/9شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل ( ،) 91/1اًميٗمًددػم اًمّمدد٤مذم ( ،)91/1شمٗمًددػم اعمٞمددزان ًمٚمٓمٌ٤مـمٌدد٤مال
(.)119/ 9
( )1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت (ص ،)111:سمح٤مر إٟمقار ( ،)111/93اي ٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م سم٤مًمؼمه٤من قمغم اًملضمٕم٦م (ص.)999:
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وهذه اًمهللاسم٦م طمٞمقان سم٢ممج٤مع اعمٗمن ـ ،وىمهلل أٟمريٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف ،وم٘م٤مل« :شمٙمٚمٛمٝمؿش أي :خت٤مـمٌٝمؿ .وىم٤مل
ؾمٌح٤مٟمف:

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ [إٟمٕم٤مم.]91:
ومذيمل ؾمٌح٤مٟمف اًمهللواب واًمٓمٞمقر ،وىم٤مل :إهن٤م أُمؿ أُمري٤مًمٙمؿ.
وأُم٤م إظملاج اًمهللاسم٦م وم٢مٟمف حلٙمٛم٦م إهلٞم٦م ًميح٘مػم اًمٙمٗم٤مر وشملذ ٚمٝمؿ سمخٓم٤مب اًمهللاسم٦م هلؿ ،ومٙمٞمػ شمٜم٘مٚم٥م
اًمهللاسم٦م هٜم٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم؟! وعم٤مذا ًٛمٞمف ا  داسم٦م؟! أًمٞمس هٜم٤مك اؾمؿ هظمل أومْمؾ ُمٜمف؟!
إن هذا اًميح٘مػم ُٕمػم اعم١مُمٜملم سم٢مـم ق اؾمؿ اًمهللاسم٦م قمٚمٞمف ُم٤م هق إٓ طمٚم٘م٦م إو٤مومٞم٦م ذم طمٚم٘م٤مت
اعم١ماُملة قمغم هذا اًمهلل ـ ورضم٤مًمف.
صمؿ اٟمٔمل إمم اًميٜم٤مىمض :ومٗمل اًملوا ٦م اًمً٤مسم٘م٦م أن اًمذي أظمؼم سم٠مٟمف اًمهللاسم٦م هق« :اًمٜمٌل ^ش .وذم هذه
اًملوا ٦م أن اًمذي أـمٚم٘مٝم٤م قمغم قمكم هؿ اًمٞمٝمقد!
إذ ًا :اًمٞمٝمقد هؿ اًمذ ـ أؿم٤مقمقا هذه إيم٤مذ ٥م صمؿ ريمٌقا هل٤م أؾم٤مٟمٞمهلل وأًمّم٘م٧م سمآل اًمٌٞم٧م؛ ًميٙمقن
أيمريل ىمٌقًٓ قمٜمهلل اًمٓم٤ماٗم٦م.
أٓ ىمٌح ا اًمٙمذب وأهٚمف ،إهن٤م اعم١ماُملة شم٘مذف سم٤مًملوا ٤مت ودمهلل ُمـ يٚم٘مٗمٝم٤م ممـ ٓ ٕم٘مؾ.
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املطمب السابع
دعٕ ٝأُ عمٗاً زع٘ اهلل عٍْ بعٕعٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
) ٟمًٌقا إمم أيب قمٌهلل ا أٟمف ىم٤مل ذم ىمقل ا شمٕم٤ممم :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ [اًمٌ٘ملة]19:ش هذا ُمريؾ ضسمف ا ُٕمػم اعم١مُمٜملم

 ،وم٤مًمٌٕمقو٦م :أُمػم اعم١مُمٜملم

ش( ).

 )1ورووا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [اًمٌ٘ملةٕ .]19:مٜمل :أُمػم
اعم١مُمٜملم ،يمام أظمذ رؾمقل ا ^ اعمٞمري٤مق قمٚمٞمٝمؿ ًمفش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً بعٕع:ٛ
هٙمذا شمًيٛمل اعم١ماُملة ..قمكم

أصٌح ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٚم٥م ذم صقر اًمهللواب واحلنمات!!

أٓ ىمٌح ا اًمٙمذاسملم ..يمٞمػ ٘مٌؾ أشمٌ٤مع اًمٓم٤ماٗم٦م هذا اًميح٘مػم ُٕمػم اعم١مُمٜملم

؟! ُملة داسم٦م..

وأظملى سمٕمقو٦م! وًمٙمٜمٝم٤م اعم١ماُملة دمهلل هذاٟم ً٤م ص٤مهمٞم٦م ُمـ أرسم٤مب اًمٓم٤ماٗم٦م!

( ) سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،)939/11مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر (  ،)999/شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل (  ،)99/شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم
(  ،)19/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ ( .)119/
( )1سمحدد٤مر إٟمددقار (ُ ،)939/11مًدديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحدد٤مر (  ،)999/شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل (  ،)99/شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم
(  ،)19/شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ ( .)11/
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املطمب اخلاوظ
عمــــ٘ عضــــا وٕضــــٜ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

شئؾ ادرجع افشقعل ادرزا حسـ ايوئري:
إذا يم٤من ايُم٤مم قمكم أومْمؾ ُمـ اًمٜمٌل ُمقؾمك ،ومام ُمٕمٜمك ىمقًمف( :أٟم٤م قمّم٤م ُمقؾمك)؟ وهؾ ٙمقن

ايُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم  -أ ٦م اًمٙمؼمى ُ -مٕمجزة عمقؾمك؟ هذا وايُم٤مم ٘مقل« :أي ه ٦م أيمؼم ُمٜمل؟ش.
أرضمق اًميٗمْمؾ سم٤مجلقاب ُمٗمّم ً ،فم٤مهل ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ،وًمٙمؿ ضمز ؾ اًمِمٙمل...
أجوب ايوئري« :هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اعمٌ٤مريم٦م شمٗمًػمان أو ُمٕمٜمٞم٤من:
إولٕ :مٜمدل أٟمددف سمٛمٜمزًمدد٦م قمّمدد٤م ُمقؾمددك ًملؾمددقل ا ٕ ،مٜمددل :أٟمددف (ع) أيمددؼم ه دد٦م ،وأقمٔمددؿ ُمٕمجددزة
يصمٌ٤مت ٟمٌقة أظمٞمف ،واسمـ قمٛمف (ص) ذم قمٚمٛمف وُمٕم٤مضمزه ويملاُم٤مشمف.
واعمٕمٜمك اًمري٤مين :أٟمف اعم١مصمل ذم قمّم٤م ُمقؾمك (ع) وًمقٓ شم٠مصمػم وٓ يف اًمٕمٔمٛمك عم٤م حتقًم٧م صمٕمٌ٤مٟم ً٤م ،وهق
اًمذي ٟمٍم إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم ً٤م ذم إفمٝم٤مر ُمٕم٤مضمزهؿ ويملاُم٤مهتؿ ،وشم٠مصمػم طمججٝمؿ ،واًمٖمٚمٌ٦م قمغم ُمٜمٙملي
رؾم٤مٓهتؿ ،يمام هق س ح روا ٤مهتؿ

سمًٚمٓمٜميف اًمٙمؼمى ،ووٓ يف اًمٙمٚمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وهق أ ٦م اًمٙمؼمى،

واًمٜمٌ٠م اًمٕمٔمٞمؿش( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً عضا وٕض!ٜ
هٜم٤م شميهللٟمك اًمّمقرة ًمٞمّمٌح قمكم

قمّم٤م ..ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [ـمف ] 1- 9:قمّم٤م يقيم٠م
قمٚمٞمٝم٤م وهيش هب٤م قمغم اًمٖمٜمؿ! إهن٤م« :قمكم

ش.

أ ٘مٌؾ قم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ هذا اًمٙم م اًمً٤مىمط؟!
قمكم أول ُم٤م فمٝمل يم٤من قمّم٤م ذم قمٝمهلل ُمقؾمك

؟!

صمؿ اٟمٔمل إمم اًمي٠مو ت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،يم٤من ٜمئمل ُمـ هذا اًمٕم٤مل اًمِمٞمٕمل اًمذي روى هذه أ ٦م أن ٌٓمؾ
هذا اًمٙم م و ًٗمٝمف وحي٘مله وًمٙمٜمف ل ٗمٕمؾ سمؾ أظمذ ١مول اًمٙم م ًمٞم٘مٌؾ!

( )1اًمهلل ـ سملم اًمً٤ماؾ واعمجٞم٥م (ُ ،)91/1مٜمِمقرات ُمٙميٌ٦م ايُم٤مم اًمّم٤مدق اًمٕم٤مُم٦م  -اًمٙمق ٧م.
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وهذا هللل قمغم قم٘مٚمٞم٦م أُمري٤مل هذا اعمٗميل ذم اًمٓم٤ماٗم٦م!
وهق هللل يمذًمؽ قمغم ُمهللى شم٘مٌؾ يمؾ ُم٤م ٜمً٥م إمم هل اًمٌٞم٧م طميك ًمق يم٤من يم ُم ً٤م ؾم٤مىمٓم ً٤م ُم١مذ ً٤م.
وهذا ٙمِمػ قمـ قمٔمؿ طمجؿ اعم١ماُملة.
وهذا ذيمِّل سمذًمؽ اًمقاقمظ اجل٤مهؾ اًمذي ىملأ احلهلل ٨م اعمقوقع« :اعم١مُمـ َيمٞمِّس َومٓمِـش( ) وم٘ملأه:
(اعم١مُمـ ِيم ْٞم ُس ُىم ْٓم ٍـ).
صمؿ أظمذ نمح احلهلل ٨م ،ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ ( ِيم ْٞم ُس ُىم ْٓم ٍ
دـ) ًمّمدٗم٤مء سم٤مـمٜمدف ومٌ٤مـمٜمدف أسمدٞمض ُمريدؾ اًم٘مٓمدـ...
إًمل.
واحلهلل ٨م ُمقوقع ُمٙمذوب!!

وم احلهلل ٨م صحٞمح وٓ اًم٘ملاءة صحٞمح٦م صمؿ ٜمّم٥م ٟمٗمًف ُمٕمٚم ًام وُمٗمن ًا حلهلل ٨م رؾمقل ا ^
ومٞم٘مل اًمٙمذب و نمطمف سم٤مًمٙمذب!!

( ) طمهلل ٨م ُمقوقع؛ ىم٤مًمف اًمِمٞمل إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م (.) 11/1
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املطمب الطادع
دعٕ ٝتسدد عم٘ زع٘ اهلل عٍْ يف اإلضالً
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
رووا أن قمٚمٞم ً٤م

شملدد ذم ايؾم م قمٜمهللُم٤م قملوف قمٚمٞمف اًمٜمٌل ^ ،وىم٤مل ...« :إن هذا خم٤مًمػ

د ـ أيب ،وأٟم٤م أٟمٔمل ومٞمفش؟!( ).

املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝتسدد عم٘ يف اإلضالً:
سمٞمٜمام ٟمجهلل أن هٜم٤مك روا ٤مت شمزقمؿ أن قمٚمٞم ً٤م

ىمهلل وًمهلل طم٤مومٔم ً٤م ًمٚم٘ملهن اًمٙمل ؿ ومجٞمع اًمٙمي٥م

اًمًامو ٦م ،وأٟمف ؿمٝمهلل أن ٓ إًمف إٓ ا وأن حمٛمهلل ًا رؾمقل ا قمٜمهلل وٓدشمفٟ ،مجهلل هٜم٤م أن قمٚمٞم ً٤م ىمهلل أٟمٙمل هذا
اًمهلل ـ وشملدد ذم ىمٌقًمف؛ ٕٟمف د ـ خي٤مًمػ د ـ أسمٞمف أيب ـم٤مًم٥م اًمذي هق قمٌ٤مدة إصٜم٤مم ،وـمٚم٥م ُمـ
اًملؾمقل ^ أن ٕمٓمٞمف وملص٦م ًمٚمٜمٔمل ومٞمف.
وٟمحـ ٟمجزم أن هذا يمذب قمٚمٞمف

وأٟمف ل ؽمدد ذم ايؾم م ،وأن صم٘ميف ذم اًمٜمٌل ^ أقمٔمؿ

ُمـ أن ِمؽ ذم قمهللم صهللىمف ،وأٟمف ىمهلل أؾمٚمؿ ُمٜمذ قملض قمٚمٞمف اًمٜمٌل ^ ايؾم م؛ ًمٙمـ ٓ ٟمهللري ُم٤م
اًمٖملض ُمـ ووع هذه اًملوا ٦م؟!
وُم٤م ُم٘مّمقد ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م؟!

( ) ؾمٕمهلل اًمًٕمقد (ص ،)1 9:اًمٗمّمقل اعمخي٤مرة (ص ،)111:سمح٤مر إٟمقار (.)119/91

اٌتكاظ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب زع٘ اهلل عٍْ

املبخح الجاٌ٘
الطعـــَ فــ٘ غجــاعتــْ
ادطؾى إول :دظقى أن ظؾق ًو يؼود بحبؾ دم ظـؼف.
ادطؾى افثوين :دظقى أن ظؾق ًو خوف مـ ادبقً دم ؾراش افـبل ^.
ادطؾى افثوفٌ:دظقى إخػوء افؼرآن ظـ افـوس تؼقي
ادطؾى افرابع :دظقى تزويٍ ظع ابـتف مـ ظؿر تؼقي
ادطؾى اخلومس دظقى خموفػي ظع

افؼيعي تؼقي
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املطمب األٔه
دعٕ ٝأُ عمٗاً ٖكاد حببن يف عٍكْ
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:
زقمٛمقا أن أسم٤م سمٙمل

قمكم ظم وميف ،واُميٜمع قمـ سمٞمٕميف ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمل
عم٤م سمق ع سم٤مخل وم٦م ،أٟمٙمل ّ

ًم٘مٜمٗمذ« :ارضمع ،وم٢من ظملج وإٓ وم٤مىميحٛمقا قمٚمٞمف سمٞميف ،وإن اُميٜمع وم٠مضم قمٚمٞمٝمؿ سمٞميٝمؿ اًمٜم٤مر ،وم٤مٟمٓمٚمؼ ىمٜمٗمذ
إمم ؾمٞمٗمف ،ومًٌ٘مقه إًمٞمف ويم٤مصملوه ،وميٜم٤مول

قمكم
اعمٚمٕمقن ،وم٤مىميحؿ هق وأصح٤مسمف سمٖمػم إذن ،وصم٤مر ّ
سمٕمض ؾمٞمقومٝمؿ ؾلفؼقا دم ظـؼف حبالً ،وطم٤مًم٧م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م

قمٜمهلل سم٤مب اًمٌٞم٧م ،وميهب٤م ىمٜمٗمذ

بعع
اعمٚمٕمقن سم٤مًمًقط ،ومامشم٧م طملم ُم٤مشم٧م وإن ذم قمْمهلله٤م يمٛمريؾ اًمهللُمٚم٩م ُمـ ضسميف ًمٕمٜمف ا  ،ثؿ اكطؾؼ ّ
يعتؾ ظت ً
ظع
ال  -أي :جير جر ًا ظـقػ ًو  -طميك اٟميٝمك سمف إمم أيب سمٙمل-إمم أن ىم٤مل :-ؾـودى ّ
ؿبؾ أن يبويع وايبؾ دم ظـؼف :يو ابـ أم! إن افؼقم اشتضعػقين وـودوا يؼتؾقكـلش( ).

( ) يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس (ص ،) 91 ، 9 :سمح٤مر إٟمقار ( ،)199/11( ) 31/19اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْمد٤مء (ص،)191:
هم٤م ٦م اعملام ( ،)9 3 ،9 9/9سمٞم٧م إطمزان (صٟ ،) 1:مٗمس اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن (ص.)111:
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً زع٘ اهلل عٍْ ٖكاد حببن يف عٍكْ:

ذم يمي٥م اًمِمٞمٕم٦م ُمًيٛملة ،وهذه إطمهللى طمٚم٘م٤مهتد٤م ،ومٝمدذه

قمكم
ٓ شمزال ؾمٚمًٚم٦م آٟمي٘م٤مص ُمـ ّ
سم٠مٟمف أيمله قمٚمٞم ً٤م
اًملوا ٦م أرادوا ُمٜمٝم٤م أن ١مذوا أسم٤م سمٙمل

قمغم اًمٌٞمٕم٦م ومقوٕمقا هذه اًميٛمريٞمٚمٞم٦م.

ًمٕمكم
وىمهلل هذوا قمٚمٞم ً٤م
هبذه اًمهللقمقى ،إذ يمٞمػ حيهللث هذا اًمٗمٕمؾ ّ
اًمذي ٓ ٕملف اجلٌـ واًمْمٕمػ٘ ،م٤مد سمحٌؾ يمام شم٘م٤مد اًمهللواب صمؿ ُ ً ِّٚمؿ وٓ ٜميٍم ممـ أه٤مٟمف وأذًمف.

وهق إؾمهلل اهلّمقر

صمؿ ٓ شمٙميٗمل اًملوا ٦م سمجله ذم طمٌؾ طميك شميج٤موز إمم وم٤مـمٛم٦م

سم٠مهن٤م ضسم٧م سم٤مًمًقط طميك

فمٝمل أصمل ذًمؽ ذم قمْمهلله٤م!
أن شميقامم قمٚمٞمف هذه ايه٤مٟم٤مت صمؿ لهم٥م ذم احلٞم٤مة ُمع هذا اًمذل اًمِمٜمٞمع؟!

ًمٕمكم
أ ٛمٙمـ ّ
همّم٥م ًممُم٤مُم٦م،
إن احلٞم٤مة هتقن وشمّمٌح رظمٞمّم٦م قمٜمهللُم٤م شمّمؾ إمم هذه اًمهللرضم٦م ُمـ ايه٤مٟم٦م..
ٌ
وضب ًمٌٜم٧م رؾمقل ا ^ ،ه٥م أٟمف قمجز قمٜمهلل ضمله سم٤محلٌؾ ذم قمٜم٘مف ومام سم٤مًمف ل
وضمل سمحٌؾ ذم اًمٕمٜمؼ،
ٌ
ٌ
ٜميٍم سمٕمهلل ذًمؽ؟!
صمؿ أ ـ اًمِمج٤مقم٦م اًميل شمِمؽمط ذم ايُم٤مم قمٜمهلل اًمِمٞمٕم٦م ،صمؿ أ ـ شمٚمؽ اًم٘مقة اًميل فمٝملت ذم همزوة
ظمٞمؼم – يمام ؾمٞم٠ميت -طميك إن ضمؼم ؾ

قمكم
قمجز قمـ محؾ ؾمٞمػ ّ

طميك يم٤مد أن ّمؾ إمم اًمريقر

اًمذي حيٛمؾ أرض اًمِمٞمٕم٦م!!
صمؿ أ ـ ظمْمقع ذرات اًمٙمقن ًمألاٛم٦م؟!
إن هذا اًميٜم٤مىمض سملم اعمهللح واًمذم ٘مّمهلل ُمٜمف إومً٤مد يمؾ رء يٕمٚمؼ سم٤مًمهلل ـ أو سملُمقزه ،وهذه هل
ٟمي٤ما٩م اعم١ماُملة قمغم هذا اًمهلل ـ ..أًمٞمس احلٌؾ اًمذي ذم قمٜم٘مف ُمـ ذرات اًمٙمقن عم٤مذا ل خيْمع ُٕمله
ومٞمٛميٜمع قمـ شمٓمق ؼ قمٜم٘مف؟!
صمؿ أ ـ اعمٕمجزات اًميل شمٔمٝمل قمغم أ هللهيؿ ِل َ ل ًيٕمٛمٚمٝم٤م هٜم٤م ًمٚميخٚمص ُمـ احلٌؾ؟!
روا ٤مت ٜم٘مض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم ً٤م ..وُمع ذًمؽ دمهلل هل٤م ُمـ ٘مٌٚمٝم٤م و ٕمي٘مهلل صحيٝم٤م!
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املطمب الجاٌ٘
دعٕ ٝأُ عمٗاً خاف وَ املبٗت يف فساش الٍ ^
املطأل ٛاألٔىل :عسض وا ٔزد يف ذلك:

ٟمًٌقا إمم أيب قمٌٞمهللة أٟمف ىم٤مل« :يم٤من ه١مٓء اًمري صم٦م :هٜمهلل سمـ أيب ه٤مًم٦م ،وأسمق راومع ،وقمامر سمـ ٤مه،

حيهللصمقن قمـ هجلة أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،وؾم٤مق احلهلل ٨م ،إمم أن ىم٤مل:

ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل  :وإٟمف شمٕم٤ممم أُملين أن هُملك سم٤معمٌٞم٧م قمغم وج٤مقمل – أو ىم٤ملُ :مْمجٕمل -
ًميخٗمل سمٛمٌٞميؽ قمٚمٞمٝمؿ أصملي ،ومام أٟم٧م ىم٤ماؾ وص٤مٟمع؟
وم٘م٤مل قمكم

 :أو تسؾؿـ بؿبقتل هـوك ٤م ٟمٌل ا ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وميًٌؿ قمكم

وأهقى إمم إرض ؾم٤مضمهلل ًا صوـر ًا ،دو أكبله بف رشقل ار  مـ شالمتفً ،مٙم٤من قمكم
ؾمجهلل

و٤مطمٙم ً٤م،
أول ُمـ

ؿمٙمل ًا ،وأول ُمـ ووع وضمٝمف قمغم إرض سمٕمهلل ؾمجهللشمف ُمـ هذه إُم٦م سمٕمهلل رؾمقل ا

 ...اخلؼمش( ).

( ) ُمًددديهللرك اًمقؾمددد٤ماؾ ( ،) 99/9إُمددد٤مزم (ص ،)199:طمٚمٞمددد٦م إسمدددلار (  ،) 19/1( ) 19/سمحددد٤مر إٟمدددقار
( ،)91/ 3ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م (.)199/9
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً خاف وَ املبٗت يف فساش الٍ ^:
شمزقمؿ هذه اًملوا ٦م أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

اؿمؽمط ذم اعمٌٞم٧م ذم وملاش رؾمقل ا

اًمً ُم٦م ُمـ اًم٘ميؾ (أو تسؾؿـ بؿبقتل هـوك) أي :شمْمٛمـ زم اًمً ُم٦م ٤م رؾمقل ا ؟!
وهذا ٜم٘مص ُمـ ُمٙم٤مٟميف

؛ إذ ل ٘مٌؾ اًميْمحٞم٦م سمٜمٗمًف مح٤م ٦م ًملؾمقل ا ^ وإٟمام ىمٌؾ اعمٌٞم٧م

عم٤م وٛمـ ًمف رؾمقل ا ^ اًمً ُم٦م ومٞمف.
إذ ًا :أي ومْمٞمٚم٦م ًمف سمذًمؽ اعمٌٞم٧م؟
صمؿ يمٞمػ ِمؽمط اًمً ُم٦م وىمهلل ٟمّمٌف اًملؾمقل ^ ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمهلله يمام ذم طمهلل ٨م اًمهللار اعمزقمقم؟!
وشمٜمّمٞمٌف ظمٚمٞمٗم٦م ٕمٜمل أٟمف ًمـ ٘ميؾ ىمٌؾ حت٘مؼ ذًمؽ اًمققمهلل سم٤مخل وم٦م!
وهذا اًميٜم٤مىمض هللل قمغم أن ُمّم٤مدر اًملوا ٦م ُميٕمهللدة ،وٟمحـ ٓ ٟمهللري عم٤مذا ووٕم٧م هذه اًملوا ٦م
وعم٤مذا رو ٧م ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمع ووقح سمٓم هن٤م وإؾم٤مءهت٤م إمم قمكم

.

ًمٙمـ يمؾ ذًمؽ ٙمِمػ قمـ طمجؿ اعم١ماُملة اًميل ٓ شمل هلل أن شمؽمك ؿمٞمئ ً٤م ؾمٚمٞم ًام ذم هذا اًمهلل ـ وٓ ذم
أشمٌ٤مقمف!
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املطمب الجالح
دعٕ ٝإخفا ٞالكسآُ عَ الٍاع تكٗٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض مناذج مما ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم ؾم٤مل سمـ ؾمٚمٛم٦م أٟمف ىم٤مل( :ىملأ رضمؾ قمغم أيب قمٌهلل ا

اًم٘ملهن ًمٞمس قمغم ُم٤م ٘ملؤه٤م اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل أسمق قمٌهلل ا

وأٟم٤م أؾميٛمع طملووم ً٤م ُمـ

يمػ قمـ هذه اًم٘ملاءة ،اىملأ يمام ٘ملأ اًمٜم٤مس
ّ :

طميك ٘مقم اًم٘م٤ماؿ وم٢مذا ىم٤مم اًم٘م٤ماؿ قمٞمف اًمً م ىملأ يمي٤مب ا  قمغم طمهلل .وأظملج اعمّمحػ اًمذي يميٌف
وىم٤مل :أظملضمف قمكم

قمكم

إمم اًمٜم٤مس طملم وملغ ُمٜمف ويميٌف وم٘م٤مل هلؿ :هذا يمي٤مب ا  يمام

أٟمزًمف ا قمغم حمٛمهلل ^ ،وىمهلل مجٕميف ُمـ اًمٚمقطملم وم٘م٤مًمقا :هق ذا قمٜمهللٟم٤م ُمّمحػ ضم٤مُمع ومٞمف اًم٘ملهن ٓ
طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف ،وم٘م٤مل أُم٤م وا ُم٤م شملوٟمف سمٕمهلل قُمٙمؿ هذا أسمهلل ًا ،إٟمام يم٤من قمغم أن أظمؼميمؿ طملم مجٕميف
ًمي٘ملؤه)

( )

 )1ىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي ( :ىمهلل اؾميٗم٤مض ذم إظمٌ٤مر أن اًم٘ملهن يمام أٟمزل ل ١مًمٗمف إٓ أُمػم
اعم١مُمٜملم

سمقصٞم٦م ُمـ اًمٜمٌل ^ ،ومٌ٘مل سمٕمهلل ُمقشمف ؾمي٦م أؿمٝمل ُمِميٖم سمجٛمٕمف ،ومٚمام مجٕمف يمام أٟمزل أيت

سمف إمم اعميخٚمٗملم سمٕمهلل رؾمقل ا ^ وم٘م٤مل هلؿ :هذا يمي٤مب ا يمام أٟمزل وم٘م٤مل ًمف قمٛمل سمـ اخلٓم٤مبٓ :
طم٤مضم٦م سمٜم٤م إًمٞمؽ وٓ إمم ىملهٟمؽ ،قمٜمهللٟم٤م ىملهن يميٌف قمريامن ،وم٘م٤مل هلؿ قمكمً :مـ شملوه سمٕمهلل اًمٞمقم وٓ لاه أطمهلل
طميك ٔمٝمل وًمهللي اعمٝمهللي

 .وذم ذًمؽ اًم٘ملهن ز ٤مدات يمريػمة وهق ظم٤مل ُمـ اًميحل ػ

وىمهلل أرؾمؾ قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب زُمـ ظم وميف إمم قمكم سم٠من ٌٕم٨م ًمف اًم٘ملهن إصكم اًمذي هق أًمٗمف
ويم٤من ٕمٚمؿ أٟمف إٟمام ـمٚمٌف ٕضمؾ أن حيلومف يم٘ملهن اسمـ ُمًٕمقد أو خيٗمٞمف قمٜمهلله طميك ٘مقل اًمٜم٤مس إن اًم٘ملهن
هق هذا اًمذي يميٌف قمريامن ٓ همػم ومٚمؿ ٌٕم٨م سمف إًمٞمف ،وهق أن ُمقضمقد قمٜمهلل ُمقٟٓم٤م اعمٝمهللي ُمع اًمٙمي٥م
اًمًامو ٦م وُمقار ٨م إٟمٌٞم٤مء.
وعم٤م ضمٚمس أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم ه ل اخل وم٦م ل يٛمٙمـ ُمـ إفمٝم٤مر ذًمؽ اًم٘ملهن وأظمٗم٤مه ،هذا عم٤م ومٞمف
ُمـ إفمٝم٤مر اًمِمٜمٕم٦م قمغم ُمـ ؾمٌ٘مف ،يمام ل ٘مهللر قمغم اًمٜمٝمل قمـ ص ة اًمْمحك ويمام ل ٘مهللر قمغم إضملاء
( ) اًمٙم٤مذم ( )999/1سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت  /1 9/سمحد٤مر إٟمدقار ( )13/13إصمٌد٤مت اهلدهللاة )113 / 9( :طمٚمٞمد٦م إسمدلار
(ٟ :- )919/1مقر اًمري٘مٚملمُ.) 91 / 9( :مٕمجؿ أطم٤مد ٨م اعمٝمهللي ()19/1
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ُميٕم٦م اًمٜمً٤مء طميك ىم٤مل ًمقٓ ؾمٌ٘مٜمل اسمـ اخلٓم٤مب ُم٤م زٟمك إٓ ؿم٘م٤مء ٕمٜمل إٓ مج٤مقم٦م ىمٚمٞمٚم٦م يسم٤مطم٦م اعميٕم٦م)

( )

( ) إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م ()991،99 ،991/1
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املطأل ٛالجاٌٗ :ٛالتعكٗب عم ٜدعٕ ٝأُ عمٗاً ا أخف ٜالكسآُ الكسٖي عَ الٍاع:

هذه اًمِمٝم٤مدة ُمـ ه١مٓء اعمّمٜمٗملم اًمذ ـ شمٕمٔمٛمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م وشمٕميٛمدهلل قمدغم ُمّمدٜمٗم٤مهتؿ يٝمٛمدقن قمٚمٞمد ً٤م
سم٠مٟمف أظمٗمك يمي٤مب ا  قمـ اًمٌنمد ٦م وأودقمدف قمٜمدهلل سمٕمدض ذر يدف صمدؿ هدلب ايُمد٤مم اًمريد٤مين قمنمد

طم٤مُم ً ُمٕمف اًم٘ملهن اعمخٗمل قمٜمهلله!!
هذا ُمٚمخص هذه اًمهللقمقى ومٜم٘مقل:
أن خيٗمل يمي٤مسم ً٤م ىمدهلل أقمٚمٜمدف اًمٜمٌدل

 )1يمٞمػ ًيٓمٞمع قمكم

ـمدقال طمٞم٤مشمدف ويمد٤من يمٚمدام ٟمزًمد٧م

قمٚمٞمدف سمٕمددض ه ٤مشمددف وؾمدقره أقمٚمٜمٝمد٤م ًمٚمٜمدد٤مس وأُمدل سمٙمي٤مسميٝمدد٤م وم٘ملأهدد٤م اًمٜمد٤مس ذم طمٞم٤مشمددف اسميددهللا ًء ُمددـ
اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ يم٤مٟمقا سمجدقاره ذم اعمهلل ٜمد٦م وقمدهللدهؿ ٓ ٘مدؾ قمدـ قمنمدة هٓف صدح٤ميب واٟميٝمد٤م ًء
سم٤مًمٜم٤مس ظمد٤مرج اعمهلل ٜمد٦م ومٙمٞمدػ ًديٓمٞمع قمدكم مجدع شمٚمدؽ أ د٤مت ذم يميد٤مب صمدؿ خيٗمٞمدف وىمدهلل يمد٤من
ُمٕمٚمٜم ً٤م؟؟!!
 )2صمؿ يمٞمػ شمزقمٛمقن أن اًمٜمٌدل ^ ىمدهلل أُمدل إُمد٦م سمد٤مًمري٘مٚملم إيمدؼم وإصدٖمل وهدؿ ل دلوا اًمري٘مدؾ
إيمؼم سمٕمهلل ُمقشمف ^ طمٞم٨م ىمهلل شمًٌ٥م أسمـ قمٛمف د وطم٤مؿم٤مه د ذم إظمٗم٤ماف قمـ إُم٦م صمؿ هلب ايُم٤مم
اًمري٤مين قمنم طمً٥م زقمؿ اًمِمٞمٕم٦م واظميٗمك اًمري٘م ن!! وسم٘مٞم٧م إُم٦م سم إُم٤مم وٓ ىملهن.
 )3صمؿ أًمٞمس سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ٙمي٥م ُمٜمف ٟمًخ ً٤م يمريػمة و ٕمٚمٜمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس و يحٛمدؾ ذم ؾمدٌٞمؾ ذًمدؽ يمدؾ أذى
همػم ًة  ومحٞميف ًمهلل ٜمف؟!
 )4صمؿ هد٤مهق ىمدهلل أصدٌح ظمٚمٞمٗمد٦م سمٕمدهلل ُمدقت قمٛمدل

ويمد٤من سم٢مُمٙم٤مٟمدف أن ٕمٚمدـ ذًمدؽ اعمّمدحػ

وخيلضمف ًمٚمٜم٤مس ومٞمٙمقن ىمهلل أدى احلؼ اًمذي قمٚمٞمف!!
 )5صمؿ يمٞمػ يًٌ٥م ذم اظميٗم٤مء يمي٤مب ا  سمٕمهلل اًمٕمٚمؿ سمف وا ٘ مقل :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
[اًمٌ٘ملة.] 91:
 )6وأظمػم ًا يمٞمػ ٛمٙمدـ أن حيدهللث هدذا اًمٕمٛمدؾ اًمدذي ٜمد٤مىمض اًمِمدج٤مقم٦م وهدق

ُمدـ أؿمدجع

اًمّمح٤مسم٦م سمؾ قمٜمهلليمؿ هق أؿمجع اًمٌنم يمام شم٘مهللم ومٝمؾ هذا اًميٜم٤مىمض إٓ دًمٞمؾ قمغم اًمٙمذب.
إن أُمػم اعم١مُمٜملم
وًمق أدى ذًمؽ إمم ىميٚمف

أرومع ُمٙم٤مٟم ً٤م وأقمٔمؿ ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ أن ٛمٜمٕمدف ظمدقف اًمٜمد٤مس ُمدـ أن ٕمٚمدـ احلدؼ
.
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وه٤مهق ىمهلل محؾ اًمًٞمػ قمٜمهللُم٤م اُميٜمع ُمٕم٤مو ٦م وطمزسمف قمـ اًمٌٞمٕم٦م ول ٛمٜمٕمف ظمقف اعمقت ُمدـ اًم٘ميد٤مل
ًمٚمهللوم٤مع قمـ احلؼ اًمذي ٕمي٘مهلله

.

وهبذا يٌلم أن دقمقى إظمٗم٤مء احلؼ ٟم٘مص ٓ ٚمٞمؼ سمف
ٟمً٥م إًمٞمف وم٘مٌح ا ُمـ ضملؤ قمغم هذه اًمٗمل ٦م.

وأن هذه اًمدهللقمقى ُمدـ اًمٙمدذب اًمدذي
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املطمب السابع
دعٕ ٝتصٖٔج عم٘ ابٍتْ وَ عىس تكٗٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض مناذج مما ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم زُ َر َار َة أٟمف روىَ ( :قم ْـ َأ ِيب َقمٌْ ِهلل ا َِّ (

ُهم ِّمٌْٜمَ٤م ُهش)

) ِذم شمَزْ ِو ِ٩م ُأ ِّم ُيم ْٚمريُق ٍم َوم َ٘م َ٤مل« :إِ َّن َذًمِ َؽ َوم ْل ٌج

( )

 )1ىم٤مل اًمٓمقد ُمٕم٘مٌ ً٤م قمغم ايؿمٙم٤مل اًمذي أصم٤مره اًمٕم٘م ء قمغم روا ٦م اًميزو ٩م( :وم٢من ىمٞمؾً :مق يم٤من
إُمل قمغم ُم٤م ذيملمتقه ُمـ اًمٜمص عم٤م زوج أُمػم اعم١مُمٜملم

سمٜميف ُمـ قمٛمل ،وذم تزوجيف إيوهو دفقؾ ظذ

أن ايول بقـفؿ ـوكً ظومرة بخالف مو تدظقكف ،ويدظل ـثر مـؽؿ أن داؾعف ـوؾر.
ىمٚمٜم٤م :ذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أٟمٙمل هذا اًميزو ٩م ،وومٞمٝمؿ ُمـ أضم٤مزه وىم٤مل ومٕمؾ ذًمؽ ًمٕمٚمٛمف سم٠مٟمف ٘ميؾ
دوهن٤م ،واًمّمحٞمح همػم ذًمؽ وأٟمف زوجفو مـف تؼقي)

( )

 )9وىم٤مل اعمجٚمز  -وهق لد قمغم اعمٗمٞمهلل و اًمنم ػ اعملشم٣م اًمذ ـ أٟمٙملا زواج قمٛمل ُمـ أم يمٚمريقم
قمغم اًملهمؿ ُمـ وضمقد أطم٤مد ٨م صحٞمح٦م ٟمّم٧م قمغم ذًمؽ :-
(وًمٕمؾ اًمٗم٤موٚملم إٟمام ذيملا ذًمؽ اؾمئمٝم٤مر ًا قمغم اخلّمؿ ويمذا إٟمٙم٤مر اعمٗمٞمهلل (ره) أصؾ اًمقاىمٕم٦م إٟمام
هق ًمٌٞم٤من أٟمف ل ريٌ٧م ذًمؽ ُمـ ـملىمٝمؿ ،وإٓ ومٌٕمهلل ورود شمٚمؽ إظمٌ٤مر وُم٤م ؾمٞم٠ميت سم٠مؾم٤مٟمٞمهلل أن قمٚمٞم ً٤م
عم٤م شمقرم قمٛمل أشمك أم يمٚمريقم وم٤مٟمٓمٚمؼ هب٤م إمم سمٞميف وهمػم ذًمؽ مم٤م أوردشمف ذم يمي٤مب سمح٤مر إٟمقار إٟمٙم٤مر
قمجٞم٥م ،وإصؾ ذم اجلقاب هق أن ذًمؽ وىمع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمي٘مٞم٦م وآوٓملار وٓ اؾميٌٕم٤مد ذم ذًمؽ وم٢من
يمريػم ًا ُمـ اعمحلُم٤مت شمٜم٘مٚم٥م قمٜمهلل اًميورة أطمٙم٤مُمٝم٤م وشمّمػم ُمـ اًمقاضمٌ٤مت)...

( )

 )1وىم٤مل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي ُمٕم٘مٌ ً٤م قمغم ايؿمٙم٤مل قمغم روا ٦م اًميزو ٩م( :وإٟمام إؿمٙم٤مل ذم شمزو ٩م
قمكم (ع) أم يمٚمريقم ًمٕمٛمل سمـ اخلٓم٤مب وىمهلل ختٚمٗمف ٕٟمف ىمهلل فمٝملت ُمٜمف ُمـ اعمٜم٤ميمػم وارشمهلل قمـ اًمهلل ـ
ارشمهللاد ًا أقمٔمؿ ممـ يمؾ ُمـ ارشمهلل ...واًمي٘مٞم٦م سم٤مب وميحف ا

ًمٚمٕمٌ٤مد وأُملهؿ سم٤مرشمٙم٤مسمف وأًمزُمٝمؿ سمف يمام

أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة واًمّمٞم٤مم...وأُم٤م اًمِمٌٝم٦م اًمقاردة قمغم هذا وهل أٟمف ٚمزم أن ٙمقن قمٛمل زاٟمٞم ً٤م ذم
ذًمؽ اًمٜمٙم٤مح وهق مم٤م ٓ ٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜمٔمل إمم أم يمٚمريقم .وم٤مجلقاب قمٜمٝم٤م ُمـ وضمٝملم:
( ) اًمٙم٤مذم ()919 / 9
( )1آىميّم٤مد ()1 9
(ُ )9ملهة اًمٕم٘مقل (.)91 / 1
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أطمهللمه٤م :أن أم يمٚمريقم ٓ طملج قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمريٚمف ٓ فم٤مهل ًا وٓ واىمٕم ً٤م وهق فم٤مهل ،وأُم٤م هق ومٚمٞمس ٍ
سمزان
ذم فم٤مهل اًمنم ٕم٦مٟٕ ،مف دظمقل شملشم٥م قمغم قم٘مهلل سم٢مذن اًمقزم اًمنمقمل ،وأُم٤م ذم اًمقاىمع وذم ٟمٗمس اًمقاىمع
وذم ٟمٗمس إُمل ومٕمٚمٞمف قمذاب اًمزٟمك ،سمؾ قمذاب يمؾ أهؾ اعمً٤موئ واًم٘مٌ٤ماح.
اًمري٤مين :أن احل٤مل عم٤م هل إمم ُم٤م ذيملٟم٤م ُمـ اًمي٘مٞم٦م ومٞمجقز أن ٙمقن ىمهلل رى

سميٚمؽ اعمٜم٤ميمح٦م رومٕم ً٤م

ًمهللظمقًمف
ذم ؾمٚمؽ همػم اًمقـمل اعمٌ٤مح...وأىمقل وقمغم هذا ومحهلل ٨م أول وملج همّمٌٜم٤مه حمٛمقل قمغم اًمي٘مٞم٦م
وآشم٘م٤مء ُمـ قمقام اًمِمٞمٕم٦م يمام ٓ خيٗمك.) ( )...

املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع دعٕ ٝتصٖٔج عم٘ ابٍتْ وَ عىس تكٗ:ٛ
أم يمٚمريقم هل اسمٜم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سمـ اخلٓم٤مب

ُمـ زوضميف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا

زوضمٝم٤م ًمٕمٛمل

وىمهلل اطمي٤مر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنم ٦م ىمل إىمهللام قمكم قمغم شمزوجيٝم٤م ُمـ قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب

ويميٌٝمؿ شمٙمٗمله وشمزقمؿ أٟمف ممـ ُمٜمع قمٚمٞم ً٤م ُمـ ايُم٤مُم٦م اًميل أوص هب٤م رؾمقل ا

طمً٥م زقمٛمٝمؿ مم٤م

ضمٕمٚمٝمؿ ٌحريقن قمـ ضمقاب هللومع هذا ايؿمٙم٤مل واًمذي ٓ هللومٕمف إٓ احل٘مٞم٘م٦م وهل سمٓم ن دقمقى
ايُم٤مُم٦م واهميّم٤مب اخلٚمٗم٤مء ىمٌٚمف هل٤م.
واؾميٛمع إمم اًمٗمٓملة يمٞمػ شميحهللث قمغم ًمً٤من اًمٓمقد( :وم٢من ىمٞمؾً :مق يم٤من إُمل قمغم ُم٤م ذيملمتقه
ُمـ اًمٜمص عم٤م زوج أُمػم اعم١مُمٜملم

سمٜميف ُمـ قمٛمل ،وذم تزوجيف إيوهو دفقؾ ظذ أن ايول بقـفؿ ـوكً

ظومرة بخالف مو تدظقكف ،ويدظل ـثر مـؽؿ أن داؾعف ـوؾر).
ٟمٕمؿ وا إن احل٤مل يم٤مٟم٧م قم٤مُملة وهذا ُمـ ؿمقاههلله٤م ًمٚمٛمٜمّمػ ؾمٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م.
وًمٙمـ اًم٘مٚمقب اعمٕملو٦م ٓ شمل هلل احل٘مٞم٘م٦م وهلذا ٓسمهلل ُمـ ضمقاب وًمق اٟمي٘مص أُمػم اعم١مُمٜملم.
وعم٤م يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م شمٙمٗمل وطمهلله٤م يسمٓم٤مل اعمذه٥م وم٘مهلل شمهللاقمك قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ خملج ُمـ
هذا ايؿمٙم٤مل اًمذي ٜم٘مض اعمذه٥م.
وىمهلل اوٓملسم٧م أضمقسميٝمؿ سملم ُمٜمٙمل هل٤م وُم١مول وُمهلل ٍع أن اعملأة اًميل شمزوضمٝم٤م قمٛمل إٟمام يم٤مٟم٧م ضمٜمٞم٦م
وًمٞمً٧م هل أم يمٚمريقم وىم٤ماؾ أٟمف زوضمٝم٤م شم٘مٞم٦م إمم هظمل شمٚمؽ اًمهللقم٤موى اًميل ٓشمٚمٞمؼ سم٤مًمٕم٘م ء وًمقٓ
ايسار قمغم اًمٌ٤مـمؾ عم٤م ضملؤوا قمغم شمٚمؽ إىمقال اًميل ًيٝمجٜمٝم٤م اًمٕم٘م ء.
وٟمٙميٗمل هٜم٤م سم٤مًمقىمقف ُمع دقمقى اًمي٘مٞم٦م اًميل اٟمي٘مّمقا هب٤م قمٚمٞم ً٤م
( )إٟمقار اًمٜمٕمامٟمٞم٦م (  91 /د )11

وأُم٤م سم٘مٞم٦م اًمهللقم٤موى ومٝمل ٓ
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شمًيحؼ اًمقىمقف سمٕمهلل صمٌقت اًميزو ٩م.
ومٜم٘مقل:
إن ايسار قمغم ُمٕمي٘مهلل ايُم٤مُم٦م طميك ًمق أدى إمم اًم٘مقل اًمٗم٤مطمش واٟمي٘م٤مص اًمٕمٔمامء هلق ُمـ ذ ُم٤م
ٌيغم سمف اًمِمخص.
ومٝمذا اعمٕمي٘مهلل اًمذي وًمهلل ذم اًمٔم م وشملسمك قمٚمٞمف أضمٞم٤مل محؾ اًم٘مقم قمغم شم٠مو ؾ احل٘م٤ماؼ واًميٕمًػ ذم
شمٗمًػم إطمهللاث ًمييقاومؼ ُمع قم٘مٞمهللهتؿ وًمق يم٤من ذم ذًمؽ شمٜم٘مٞمص ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
اًمِمخص اًمذي زقمٛم٧م ًمف ايُم٤مُم٦م.
ومٝمذا اعمٕمي٘مهلل ٘ملر أن قمٚمٞم ً٤م

هق إُم٤مم ُمٜمّمقب ُمـ ا  يسم غ اًمهلل ـ ومح٤م يف ومٙمٞمػ

ٙمقن هق أول ُمـ ٜم٘مْمف و لشمٙم٥م اعمحلُم٤مت طمٗم٤مفم ً٤م قمغم ٟمٗمًف؟!
وميزو ٩م اًمٙم٤مومل حملم سمٜمص اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
            ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ [ؾمقرة اعمٛميحٜم٦م] ومٙمٞمػ ٘مهللم قمكم
قمغم ذًمؽ وهق احل٤مرس ٕطمٙم٤مم اًمهلل ـ اعمٌٚمغ حل ًمف وطملاُمف طمً٥م زقمٛمٙمؿ؟!
طم٤مؿم٤م أن لشمٙم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم هذه اًمٗمٕمٚم٦م اًمِمٜمٕم٤مء!!
ٓ ٕمي٘مهلل أن هٜم٤مك إُم٤مُم٦م ظم٤مًمٗمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م وٓ ٕمي٘مهلل أهنؿ يمٗملوا يمام ورد

وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أٟمف
ذم اًملوا ٤مت اعمٙمذوسم٦م.

سمؾ ٕمي٘مهلل أن اًمّمح٤مسم٦م إظمقاٟمف وظم ٟمف سم٤م ٕمٝمؿ وصغم ظمٚمٗمٝمؿ وؿم٤مريمٝمؿ ذم ٟمٍمة اًمهلل ـ وؾمٛمك
أوٓده سم٠مؾماماٝمؿ وزوج سمٕمْمٝمؿ ول ٗمٕمؾ ذًمؽ ظمقوم ً٤م وٓ شم٘مٞم٦م سمؾ ومٕمٚمف إ امٟم ً٤م واىميٜم٤مقم ً٤م وهذا اًمذي ٟمهلل ـ
ا  سمف ذم طم٘مف

.

وٓ ٕمي٘مهلل ظم ف ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ أو قمهلل ؿ اي امن
ومٕمكم
وقمكم
وقمكم

اًمذي محؾ اًمًٞمػ ـمقال طمٞم٤مشمف ًمٜمٍمة اًمهلل ـ خيذًمف ذم هظمل طمٞم٤مشمف؟!
اًمذي ٟم٤مم ذم وملاش رؾمقل ا

ًمٞم٘مٞمف سمٜمٗمًف ُمـ إظمٓم٤مر خيذل د ٜمف سمٕمهلل ُمقشمف؟!

اًمذي محؾ اًمًٞمػ يمذًمؽ وهلل ُمـ ل هللظمؾ ذم سمٞمٕميف سمٕمهلل أن سم٤م ٕمف اًمّمح٤مسم٦م جيٌـ

أُم٤مم ٟمٍمة د ٜمف وقملوف؟!
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إن شمٜم٤مىمض اًملوا ٤مت اًميل شمًٚمٚم٧م إمم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م يم٤من ُمـ طم٘مٝم٤م أن شمقىمظ اًم٘مٚمقب اًمٖم٤مومٚم٦م
واًمٕم٘مقل اعمخهللرة ًميهللرك اعم١ماُملة ٓ أن شمؼمر اًمٌ٤مـمؾ وًمق شملشم٥م قمٚمٞمف ُمريؾ هذه اًمهللقم٤موى اعم١مذ ٦م ُٕمػم
اعم١مُمٜملم

.

وىمهلل يم٤من ُمٕملوم٦م أطمهلل ُمٚمقك اًمهللوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م سمزواج أم يمٚمريقم ُمـ قمٛمل ؾمٌٌ ً٤م ًميقسميف.
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم شملمج٦م ُمٕمز اًمهللوًم٦م أيب احلًلم امحهلل سمـ سمق ف ( :عم٤م ٟمزل سمف اعمقت أُمل أن حيٛمؾ
إمم سمٞم٧م اًمذه٥م واؾمي حي سمٕمض اًمٕمٚمامء ومي٤مب قمغم هلله ومٚمام طمي وىم٧م اًمّم ة ظملج ذًمؽ اًملضمؾ
إمم ُمًجهلل ًمٞمّمغم ومٞمف وم٘م٤مل ًمف ُمٕمز اًمهللوًم٦م ل ٓ شمّمغم ه٤م هٜم٤م وم٘م٤مل أن اًمّم ة ذم هذه اًمهللار ٓ شمّمح
وشلفف ظـ افصحوبي ؾذـر شقابؼفؿ وان ظؾقوً

زوج ابـتف أم ـؾثقم مـ ظؿر بـ اخلطوب

ؾوشتعظؿ ذفؽ وؿول مو ظؾؿً هبذا وتصدق بلـثر موفف واظتؼ دوفقؽف ورد ـثرا مـ ادظومل وبؽك
حتك ؽشك ظؾقف)

( )

( )اعمٜمئمؿ ( )91 / 9وذيمله٤م يمذًمؽ اسمـ يمريػم ذم اًمٌهللا ٦م (

)139/
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املطمب اخلاوظ
دعٕ ٝخمالف ٛعم٘ زع٘ اهلل عٍْ الػسٖع ٛتكٗٛ
املطأل ٛاألٔىل :عسض مناذج مما ٔزد يف ذلك:

) ٟمًٌقا إمم ز هلل سمـ قمكم أٟمف روى قمـ هسم٤ماف قمـ قمكم

ىم٤مل« :ضمٚمً٧م أشمقو٠م وم٠مىمٌؾ رؾمقل

ا ^ طملم اسميهللأت ذم اًمقوقء ،وم٘م٤مل زم :متْمٛمض واؾميٜمِمؼ واؾميـ ،صمؿ همًٚم٧م صم صم ً٤م ،وم٘م٤مل :ىمهلل
جيز ؽ ُمـ ذًمؽ اعملشم٤من ،ومٖمًٚم٧م ذراقمل وُمًح٧م سملأد ُملشملم ،وم٘م٤مل :ىمهلل جيز ؽ ُمـ ذًمؽ اعملة،
وهمًٚم٧م ىمهللُمل ،وم٘م٤مل زم٤ :م قمكم! ظمٚمؾ سملم إص٤مسمع ٓ ختٚمؾ سم٤مًمٜم٤مرش( ).
* ؿول افطقد( :ومٝمذا ظمؼم ُمقاومؼ ًمٚمٕم٤مُم٦م ،وىمهلل ورد ُمقرد اًمي٘مٞم٦م؛ ٕن اعمٕمٚمقم اًمدذي ٓ يخد٤مًم٩م
اًم٘مقل سم٤معمًح قمغم اًملضمٚملم ،وذًمؽ أؿمٝمل ُمـ أن هللظمؾ ومٞمف ؿمؽ أو

ومٞمف اًمِمؽ ُمـ ُمذاه٥م أاٛميٜم٤م

ارشمٞم٤مب ،سملم ذًمؽ أن رواة هذا اخلؼم يمٚمٝمؿ قم٤مُم٦م ورضم٤مل اًمز هلل ٦م وُم٤م خييّمقن سملوا يف ٓ ٕمٛمؾ سمدف قمدغم
ُم٤م سملم ذم همػم ُمقوع) ( ).
ٟ )1مًٌقا إمم ضمٕمٗمل قمـ أسمٞمف ىم٤مل ( :يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم لومع هلل ف ذم أول اًميٙمٌػم قمغم اجلٜم٤مزة ،صمؿ
ٓ ٕمقد طميك ٜمٍمف).
 )9وٟمًٌقا يمذًمؽ إمم أسمك قمٌهلل ا قمـ أسمٞمف ( :أن ايُم٤مم قمٚمٞم٤م ٓ لومع هلل ف ذم اجلٜم٤مزة إٓ ُملة،
ٕمٜمك ذم اًميٙمٌػم).
* وقم٘م٥م اًمٓمقد قمغم ه٤مشملم اًملوا يلم سم٘مقًمفٛ ( :مٙمـ أن ٙمقٟم٤م وردا ُمقرد اًمي٘مٞم٦م ٕن ذًمؽ
ُمذه٥م يمريػم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م) ( ).
أٟمف ىم٤مل( :ؾمٌٕم٦م ٓ ٘ملؤون اًم٘ملهن :اًملايمع ،واًمً٤مضمهلل ،وذم اًمٙمٜمٞمػ،

 )3و ٟمًٌقا إمم قمكم

وذم احلامم ،واجلٜم٥م ،واًمٜمٗمً٤مء ،واحل٤م ض).
ىم٤مل اعمجٚمزٛ ( :مٙمـ محؾ أظمٌ٤مر اعمٜمع قمغم اًمي٘مٞم٦م)
 )9وقمـ قمكم

( )

ىم٤مل ٓ( :شمًجهلل احل٤ماض إذا ؾمٛمٕم٧م اًمًجهللة)

( ) آؾميٌّم٤مر (  ،)99-99/اًمقؾم٤ماؾ (  ،)111/ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ( )131/1هتذ ٥م إطمٙم٤مم ( .)39/
( )1آؾميٌّم٤مر ( .)99/
( )9آؾميٌّم٤مر (  193 /و )131
()1سمح٤مر إٟمقار ()91/1 ، 91/11
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ىم٤مل اعمجٚمز( :إفمٝمل محؾ اًملوا ٦م قمغم اًمي٘مٞم٦م ،ويمذا ىم٤مل اًمٕم٤مُمكم ٕن أيمريل اًمٕم٤مُم٦م ذهٌقا إمم
اعمٜمع)( ).

املطأل ٛالجاٌٗٔ :ٛقفات وع دعٕ ٝتػٗري عم٘ بعض أحكاً الػسٖع ٛتكٗ:ٛ
زقمٛم٧م هذه اًملوا ٤مت اًمً٤مسم٘م٦م أن قمٚمٞم ً٤م

يم٤من يٕمٛمهلل خم٤مًمٗم٦م إطمٙم٤مم اًميل صمٌي٧م قمـ رؾمقل

ا ^ شم٘مٞم٦م أي طمٗم٤مفم ً٤م قمغم ٟمٗمًف.
ومٝمق ٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛمنموع ظمقوم ً٤م ُمـ اًمٜم٤مس!
وم٠مي إُم٤مُم٦م إذن هذه اًميل زقمٛميٛمقه٤م؟!
يمٞمػ ٙمقن إُم٤مُم ً٤م أي ىمهللوة ًمٚمٜم٤مس وُمٔمٝمل ًا ًمٚمهلل ـ طم٤مرؾم ً٤م حلهللوده وأطمٙم٤مُمف؟! صمؿ ٙمقن هق
أول ُمـ ٜم٘مْمٝم٤م؟! طمٗم٤مفم ً٤م قمغم طمٞم٤مشمف؟!
إن هذه اًميٝمؿ اًميل اُميألت هب٤م روا ٤مت اًمٓم٤ماٗم٦م ًمي١ميمهلل يمذب دقمقى ايُم٤مُم٦م وسمٓم هن٤م.
واًمًٌ٥م ذم هذه اًمهللقم٤موى اعميٝمٛم٦م ًمٕمكم

أن طمٞم٤مشمف وطمٞم٤مة أسمٜم٤ماف ُمـ سمٕمهلله يم٤مٟم٧م قمغم احلؼ

اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ٕمٌهللون يمٕمٌ٤مدهتؿ و ّمٚمقن يمّم هتؿ و ّمقُمقن يمّمٞم٤مُمٝمؿ وحيجقن يمحجٝمؿ
وفم٤مهلهؿ هق فم٤مهل أهؾ اًمًٜم٦م و ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم سمٓم ن دقمقى ايُم٤مُم٦م.
وهلذا عم٤م ل ًيٓمع اعمْمٚمٚمقن إظمٗم٤مء هذه احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م يم٤من هلؿ إٓ أن اظمؽمقمقا هذه احلٞمٚم٦م ًمٞمخهللقمقا
اًمٜم٤مس و ْمٚمقهؿ قمـ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمزقمٛمقن أن ذًمؽ اًمٔم٤مهل اعمخ٤مًمػ ًمٕم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕم٦م إٟمام هق« :شم٘مٞم٦م"طميك
ًمق شملشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٜم٘مٞمّم ً٤م ًمٕمكم ٟمٗمًف

.

اعمٝمؿ أن شمٌ٘مك اًمٕم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕمٞم٦م حمٗمقفم٦م!!
ومٝمؾ هن إوان عملاضمٕم٦م هذه اًمٕم٘م٤ماهلل اًميل أؾم٤مءت إمم يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اًمهلل ـ واٟمي٘مّم٧م يمؾ رُمز
ُمـ رُمقزه؟!

( )سمح٤مر إٟمقار (  ) 1/1وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ()911/1
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اخلـامتـــح

وأظمػم ًا ..سمٕمهلل هذه اجلقًم٦م اًمن ٕم٦م ُمع اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م وأىمقال قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اًميل شم٠مصملت هب٤م،
ٟم١ميمهلل ُم٤م كم:
 أن اعمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمهلل اؿميٛمٚم٧م قمغم روا ٤مت شمزء إمم رب اًمٕم٤معملم وإمم يمي٤مسمف ورؾمٚمفوُم اٙميف وإمم رؾمقًمٜم٤م ^ وإمم هل سمٞميف وإمم إُم٦م ايؾم ُمٞم٦م.
 -1أن هذه ايؾم٤مءة هتهللف إمم ومّمؾ إُم٦م قمـ د ٜمٝم٤م سمام شمٌريف ُمـ روا ٤مت شمقطمل سمٕمهللم احل٤مضم٦م إمم
ا  وٓ إمم يمي٤مسمف اًمذي أٟمزل ًمٞمٙمقن ه٤مد ً٤م ًمٚمٜم٤مس.
 -9أن هذه اًملوا ٤مت هتهللف إمم ومّمؾ اًمٓم٤ماٗم٦م اًميل شمي٘مٌٚمٝم٤م قمـ إُم٦م ،وميٜمٗملد سمهلل ـ ظم٤مص وُمٔمٝمل
ظم٤مص ٗمّمٚمٝم٤م قمـ إُم٦م.
-1أن قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م اعمٕم٤مس ـ ل يخذوا أي ظمٓمقة ًميّمحٞمح هذه اعمّمٜمٗم٤مت وُمـ طم٤مول ؿمٞمئ ً٤م
ُمـ ذًمؽ طمقس ووٞمؼ قمٚمٞمف.
ػ اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م مم٤م اؿميٛمٚم٧م قمٚمٞمف
-9أن احللص قمغم وطمهللة إُم٦م ٓ ٙمقن ص٤مدىم ً٤م ُم٤م ل ُشم َّم َّ
ُمـ شمٚمؽ اًملوا ٤مت وأُمري٤مهل٤م اًميل يم٤مٟم٧م ؾمٌٌ ً٤م ًمٗمّمؾ هذه اًمٓم٤ماٗم٦م قمـ أصٚمٝم٤م.
-9أن إظمٗم٤مء احل٘م٤ماؼ وإٟمٙم٤مر وضمقد أُمري٤مل هذه اًملوا ٤مت ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م ل ٕمهلل ممٙمٜم ً٤م سمٕمهلل أن
ـمٌٕم٧م يميٌٝمؿ واـمٚمع اًمٕم٤مل قمٚمٞمٝم٤م.
وهلذا ومٛمقاضمٝم٦م احل٘مٞم٘م٦م سم٤مٓقمؽماف واًميّمحٞمح هق اًمٓمل ؼ اًمّمحٞمح ًمٚمقصقل إمم احلؼ ومجع
يمٚمٛم٦م إُم٦م.
 -9أن هل اًمٌٞم٧م سملهء ُمـ هذه اًملوا ٤مت وهمػمه٤م مم٤م هق قمغم ؿم٤ميمٚميٝم٤م ،ويمذًمؽ يؼمؤون ُمـ
اًمٕم٘م٤ماهلل وأراء اًميل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م.
وإٟمٜم٤م ًمٜمؽمىم٥م اًمٞمقم اًمذي جيٛمع ا  ومٞمف ؿمٛمؾ إُم٦م قمغم احلؼ اًمذي شمِمع أٟمقاره ُمـ يمي٤مب ا
 وؾمٜم٦م رؾمقًمف ^ اًمّمحٞمح٦م.
وا اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ،،،
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) آؾميٞمٕم٤مب ذم ُمٕملوم٦م إصح٤مب ،شم٠مًمٞمػ :قؾمػ سمدـ قمٌدهلل ا سمدـ حمٛمدهلل سمدـ قمٌدهلل اًمدؼم ،دار
اًمٜمنم :دار اجلٞمؾ  -سمػموت  ، 1 1 -اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حت٘مٞمؼ :قمكم حمٛمهلل اًمٌج٤موي.
 )1آقمي٘م٤مد واهلهللا ٦م إمم ؾمٌٞمؾ اًملؿم٤مد قمغم ُمذه٥م اًمًدٚمػ وأصدح٤مب احلدهلل ٨م ،شمد٠مًمٞمػ :أمحدهلل
سمـ احلًدلم اًمٌٞمٝم٘مدل ،دار اًمٜمنمد :دار أومد٤مق اجلهلل دهللة  -سمدػموت  ، 11 -اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
حت٘مٞمؼ :أمحهلل قمّم٤مم اًمٙم٤مشم٥م.
 )9إقم م ،اعم١مًمػ :ظمػم اًمهلل ـ سمدـ حمٛمدقد سمدـ حمٛمدهلل سمدـ قمدكم سمدـ ومد٤مرس ،اًمدزريمكم اًمهللُمِمد٘مل
(اعميقرم 939 :هدد) ،اًمٜمد٤مذ :دار اًمٕمٚمدؿ ًمٚمٛم دلم ،اًمٓمٌٕمد٦م :اخل٤مُمًد٦م قمنمد  -أ د٤مر ُ /مد٤م ق
 1111م.
)1

اًمٌهللا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م ،شم٠مًمٞمػ :إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمل سمـ يمريػم اًمهللُمِم٘مل أسمق اًمٗمهللاء ،دار اًمٜمنمُ :مٙميٌد٦م
اعمٕم٤مرف  -سمػموت.

)9

شم٤مج اًمٕملوس ُمـ ضمقاهل اًم٘م٤مُمقس ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل ُملشم٣مد احلًدٞمٜمل اًمزسمٞمدهللي ،دار اًمٜمنمد:
دار اهلهللا ٦م ،حت٘مٞمؼ :جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم.

)9

شم٤مر ل إُمؿ واعمٚمقك ،عمحٛمهلل سمدـ ضمل دل اًمٓمدؼمي أسمدق ضمٕمٗمدل ،ـمٌٕمد٦م دار اًمٙميد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م -
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 119 ،هد.

 )9شم٤مر ل اًمٓمؼمي ،شم٠مًمٞمػ :أسمق ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ ضمل ل اًمٓمؼمي ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمي٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م –
سمػموت.
)1

شم٤مر ل سمٖمهللاد ،شم٠مًمٞمػ :أمحدهلل سمدـ قمدكم أسمدق سمٙمدل اخلٓمٞمد٥م اًمٌٖمدهللادي ،دار اًمٜمنمد :دار اًمٙميد٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت.

)3

شمدد٤مر ل دُمِمددؼ ،شمّمددٜمٞمػ :احلدد٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمددؿ قمددكم سمددـ احلًددـ سمددـ هٌدد٦م ا سمددـ قمٌددهلل ا
اًمِم٤مومٕمل ،اعمٕملوف سم٤مسمـ قمً٤ميمل ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ :حم٥م اًمدهلل ـ أيب ؾمدٕمٞمهلل ،قمٛمدل سمدـ هملاُمد٦م
اًمٕمٛملوي ،دار اًمٗمٙمل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز دع  -سمدػموت ً -مٌٜمد٤من ،شمد٤مر ل اًمٓمٌدع ًمٙم٤مُمدؾ
أضمزاء اًمٙمي٤مب 1 3 - 1 9 :هد.
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 ) 1اًميٌّمػم ذم اًمهلل ـ ومتٞمٞمز اًمٗملىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م قمـ اًمٗمدلق اهلد٤مًمٙملم ،شمد٠مًمٞمػ :ـمد٤مهل سمدـ حمٛمدهلل أسمدق
اعمٔمٗمل ايؾمٗملا ٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ :يمامل قؾمػ احلدقت ،اًمٜمد٤مذ :قمد٤مل اًمٙميد٥م – ًمٌٜمد٤من ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم 119 ،هد  319 -م.
) شمٗمًػم اًمٓمؼمي اعمًٛمك ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مو ؾ هي اًم٘ملهن ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ ضمل ل سمـ ز دهلل
سمـ ظم٤مًمهلل اًمٓمؼمي أسمق ضمٕمٗمل ،دار اًمٜمنم :دار اًمٗمٙمل  -سمػموت –  119هد.
 ) 1هتذ ٥م اًمٙمام ل ذم أؾمامء اًملضم٤ملً ،مٚمح٤مومظ مجد٤مل اًمدهلل ـ أيب احلجد٤مج قؾمدػ اعمدزي ،طم٘م٘مدف
وودٌط ٟمّمدف وقمٚمددؼ قمٚمٞمدف :د .سمِمد٤مر قمددقاد ُمٕمدلوف ،ؾمد٤مقمهللت ضم٤مُمٕمدد٦م سمٖمدهللاد قمدغم ٟمنمدده،
ُم١مؾمً٦م اًملؾم٤مًم٦م  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 119 ،هد  319 -م.
 ) 9هتذ ٥م اًمٚمٖم٦م ،شم٠مًمٞمػ :أسمق ُمٜمّمقر حمٛمهلل سمـ أمحهلل إزهدلي ،دار اًمٜمنمد :دار إطمٞمد٤مء اًمدؽماث
اًمٕمليب ،سمػموت111 ،م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حت٘مٞمؼ :حمٛمهلل قمقض ُملقم٥م.
 ) 1اًمري٘م٤مت ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ طمٌ٤من سمـ أمحهلل أسمق طم٤مشمؿ اًميٛمٞمٛمل اًمًٌيل ،دار اًمٜمنمد :دار اًمٗمٙمدل
  ، 399- 939اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل ذف اًمهلل ـ أمحهلل. ) 9اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمدذي اًمًدٚمٛمل ،دار
اًمٜمنم :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :أمحهلل حمٛمهلل ؿم٤ميمل وهظملون.
 ) 9اجل٤مُمع ٕظم ق اًملاوي وهداب اًمً٤مُمع ،شم٠مًمٞمػ :أمحهلل سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدهللادي
أسمق سمٙمل ،دار اًمٜمنمُ :مٙميٌ٦م اعمٕم٤مرف  -اًمل ٤مض  ، 119 -حت٘مٞمؼ :د .حمٛمقد اًمٓمح٤من.
 ) 9اجللح واًميٕمهلل ؾ ،شم٠مًمٞمػ :قمٌهلل اًمدلمحـ سمدـ أيب طمد٤مشمؿ حمٛمدهلل سمدـ إدر دس أسمدق حمٛمدهلل اًمدلازي
اًميٛمٞمٛمددل ،دار اًمٜمنم د :دار إطمٞمدد٤مء اًمددؽماث اًمٕمددليب  -سمددػموت  ، 391 - 19 -اًمٓمٌٕمدد٦م
إومم.
 ) 1طمٚمٞم٦م إوًمٞمد٤مء وـمٌ٘مد٤مت إصدٗمٞم٤مء ،شمد٠مًمٞمػ :أسمدق ٟمٕمدٞمؿ أمحدهلل سمدـ قمٌدهلل ا إصدٌٝم٤مين ،دار
اًمٜمنم :دار اًمٙمي٤مب اًمٕمليب  -سمػموت  ، 119 -اًمٓمٌٕم٦م اًملاسمٕم٦م.
 ) 3اخلٓمط ًمٚمٛم٘مل زي ،دار ص٤مدر ،سمػموتً ،مٌٜم٤من.
 )11ؾمٜمـ أيب داود ،شم٠مًمٞمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمدٕم٨م أسمدق داود اًمًجًدي٤مين إزدي ،حت٘مٞمدؼ :حمٛمدهلل
حمٞمل اًمهلل ـ قمٌهلل احلٛمٞمهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمل.
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 )1ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ءً ،ممُم٤مم ؿمٛمس اًمهلل ـ حمٛمهلل سمـ أمحهلل سمـ قمريامن اًمذهٌل ،حت٘مٞمدؼ :جمٛمققمد٦م
ُمددـ ـمٚمٌدد٦م اًمٕمٚمددؿ (يمددؾ جمٚمددهلل ًمددف حم٘مددؼ أو حم٘م٘مدد٤من) ،وأذف قمددغم حت٘مٞمددؼ اًمٙميدد٤مب وظمددلج
أطم٤مد ريف :ؿمٕمٞم٥م إرٟمد١موطُ ،م١مؾمًد٦م اًملؾمد٤مًم٦م  -سمدػموت ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمٕمد٤مذة 1 1 ،هدد -
 331م.
 )11ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق (اعمٌيهللأ واعمٌٕمد٨م واعمٖمد٤مزي) ،شمد٠مًمٞمػ :حمٛمدهلل سمدـ إؾمدح٤مق سمدـ ًد٤مر ،دار
اًمٜمنمُ :مٕمٝمهلل اًمهللراؾم٤مت وإسمح٤مث ًمٚميٕمل ػ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمهلل محٞمهلل ا .
 )19اًمًػمة اًمٜمٌق ٦م ٓسمـ هِم٤مم ،شم٠مًمٞمػ :قمٌهلل اعمٚمؽ سمـ هِم٤مم سمدـ أ دقب احلٛمدػمي اعمٕمد٤موملي أسمدق
حمٛمهلل ،دار اًمٜمنم :دار اجلٞمؾ  -سمػموت -

 ، 1اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حت٘مٞمؼ :ـمف قمٌدهلل اًمدلءوف

ؾمٕمهلل.
 )11ذح أصقل اقمي٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اًمٙميد٤مب واًمًدٜم٦م وإمجد٤مع اًمّمدح٤مسم٦م واًميد٤مسمٕملم
ُمـ سمٕمهللهؿً ،مٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ هٌ٦م ا سمـ احلًـ سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمؼمي اًم ًمٙم٤مال ،حت٘مٞمؼ:
د .أمحهلل سمـ ؾمٕمهلل سمـ محهللان اًمٖم٤مُمهللي ،دار ـمٞمٌ٦م – اًمل د٤مض ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمي٤مؾمدٕم٦م 119 ،هدد -
1119م.
 )19اًمنم ٕم٦مً ،ممُم٤مم أيب سمٙمل حمٛمهلل سمـ احلًلم أضملي ،دراؾم٦م وحت٘مٞمدؼ :د .قمٌدهلل ا سمدـ قمٛمدل
سمـ ؾمٚمٞمامن اًمهللُمٞمجل ،دار اًمقـمـ – اًمل ٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 111 ،هد  333 -م.
 )19اًمِمٞمٕم٦م واًميِمٞمع -وملق وشم٤مر ل ،اعم١مًمػ :إطمً٤من إهلل فمٝمػم ،إدارة شملمج٤من اًمًدٜم٦مٓ ،هدقر،
سم٤ميمًي٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  111هد.
 )19صحٞمح اًمٌخ٤مري ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌهلل ا اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمدل ،دار اًمٜمنمد :دار
اسمـ يمريػم ،اًمٞمامُمد٦م  -سمدػموت  119 -هدد –  319م ،اًمٓمٌٕمد٦م :اًمري٤مًمريد٦م ،حت٘مٞمدؼ :دُ .مّمدٓمٗمك
د ٥م اًمٌٖم٤م.
 )11صحٞمح ُمًٚمؿ ،شم٠مًمٞمػُ :مًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمدق احلًدلم اًم٘مِمدػمي اًمٜمٞمًد٤مسمقري ،دار اًمٜمنمد:
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :حمٛمهلل وم١ماد قمٌهلل اًمٌ٤مىمل.
 )13اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،شمد٠مًمٞمػ :حمٛمدهلل سمدـ ؾمدٕمهلل سمدـ ُمٜمٞمدع أسمدق قمٌدهلل ا اًمٌٍمدي اًمزهدلي ،دار
اًمٜمنم :دار ص٤مدر ،سمػموت.
 )91اًمٕم٘مهلل اًمٗمل هلل ،اعم١مًمػ :أمحهلل سمـ حمٛمهلل سمـ قمٌهلل رسمف إٟمهللًمز ،دار اًمٙمي٤مب اًمٕمليب  -سمدػموت
 119 -هد.
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 )9قمٛمهللة اًم٘م٤مري ذح صدحٞمح اًمٌخد٤مري ،شمد٠مًمٞمػ :سمدهللر اًمدهلل ـ حمٛمدقد سمدـ أمحدهلل اًمٕمٞمٜمدل ،دار
اًمٜمنم :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب – سمػموت.
 )91قمٞمقن إصمل ،اعم١مًمػ :اسمـ ؾمدٞمهلل اًمٜمد٤مسُ ،مٙميٌد٦م دار اًمدؽماث ،اعمهلل ٜمد٦م اعمٜمدقرة ،دار اسمدـ يمريدػم،
دُمِمؼ – سمػموت.
 )99اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ ،اعم١مًمػ :قمدكم سمدـ أمحدهلل اعمٕمدلوف سمد٤مسمـ طمدزم إٟمهللًمزد
اًمٔم٤مهلي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 111 ،هد1111-م.
 )91اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمي٤مر ل ،شم٠مًمٞمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙملم حمٛمهلل سمدـ حمٛمدهلل سمدـ قمٌدهلل اًمٙمدل ؿ
اًمِمٞمٌ٤مين ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙميد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م  -سمدػموت  1 9 -هدد ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م ،حت٘مٞمدؼ:
قمٌهلل ا اًم٘م٤ميض.
 )99اًمٙم٤مُمدؾ ذم ودٕمٗم٤مء اًملضمدد٤مل ،شمد٠مًمٞمػ :قمٌدهلل ا سمددـ قمدهللي سمدـ قمٌدهلل ا سمدـ حمٛمددهلل أسمدق أمحددهلل
اجللضمد٤مين ،دار اًمٜمنمد :دار اًمٗمٙمددل  -سمدػموت  ، 311 - 113 -اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مًمريدد٦م ،حت٘مٞمددؼ:
حيٞمك خمي٤مر همزاوي.
 )99يمن اًمّمٜمؿ ،اعم١مًمػ :اًمؼمىمٕمل ،شملمج٦م :قمٌهلل اًملطمٞمؿ ُم زاده اًمٌٚمقر ،راضمٕمف وقمٚمؼ قمٚمٞمدف
وىمهللم ًمف :قمٛمل سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٌٞم٤مرق سمػموت ًمٌٜمد٤من ،وراسمٓمد٦م أهدؾ اًمًدٜم٦م
ذم إ لان ُ -مٙمي٥م ًمٜمهللن ( ،)9اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 11 ،هد 111 -م.
ً )99مً٤من اًمٕملب ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ ُمٙملم سمـ ُمٜمٔمقر إومل ٘مل اعمٍمي ،دار اًمٜمنمد :دار صد٤مدر
 سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم. )91اعمجلوطملم ُمـ اعمحهللصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ،شم٠مًمٞمػ :ايُم٤مم حمٛمهلل سمـ طمٞم٤من سمـ أمحهلل سمـ
أيب طم٤مشمؿ اًميٛمٞمٛمل اًمًٌديل ،دار اًمٜمنمد :دار اًمدققمل  -طمٚمد٥م  939 -هدد ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
حت٘مٞمؼ :حمٛمقد إسملاهٞمؿ زا هلل.
 )93جمٛمقع ومي٤موى ؿمٞمل ايؾم م أمحهلل سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،مجع وشملشمٞم٥م :قمٌهلل اًملمحـ سمـ حمٛمهلل سمـ ىم٤مؾمؿ،
واسمٜمف حمٛمهلل ،جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمهلل ًمٓمٌ٤مقم٦م اعمّمدحػ اًمنمد ػ  -اعمهلل ٜمد٦م اعمٜمدقرة ،حتد٧م إذاف:
وزارة اًمِم١مون ايؾم ُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمهللقمقة وايرؿم٤مد 111 ،هد1119 -م.
 )11خميٍم شم٤مر ل دُمِمؼ ،اعم١مًمػ :اسمـ ُمٜمٔمقر ،حت٘مٞمؼ :روطمٞم٦م اًمٜمح٤مس ،ور د٤مض قمٌدهلل احلٛمٞمدهلل
ُملاد ،وحمٛمهلل ُمٓمٞمع احل٤مومظ ،دار اًمٗمٙمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 111 ،هد 311-م.
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ُ )1مًٜمهلل أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،شم٠مًمٞمػ :ؾمٚمٞمامن سمـ داود أسمق داود اًمٗم٤مرد اًمٌٍمي اًمٓمٞم٤مًمز ،دار
اًمٜمنم :دار اعمٕملوم٦م – سمػموت.
ُ )11مًٜمهلل ايُم٤مم أمحدهلل سمدـ طمٜمٌدؾ ،شمد٠مًمٞمػ :أمحدهلل سمدـ طمٜمٌدؾ أسمدق قمٌدهلل ا اًمِمدٞمٌ٤مين ،دار اًمٜمنمد:
ُم١مؾمً٦م ىملـمٌ٦م ُ -مٍم.
 )19اعمّمددٜمػ ذم إطم٤مد دد٨م وإظمٌدد٤مرً ،مٚمحدد٤مومظ أيب سمٙمددل سمددـ أيب ؿمددٞمٌ٦م ،حت٘مٞمددؼ :خميدد٤مر أمحددهلل
اًمٜمهللوي ،اًمهللار اًمًٚمٗمٞم٦م  -اهلٜمهلل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 111 ،هد  311 -م.
ُ )11مٕمجؿ إدسم٤مء أو إرؿم٤مد إر ٥م إمم ُمٕملوم٦م إد ٥م ،شم٠مًمٞمػ :أسمق قمٌهلل ا
اًملوُمددل احلٛمددقي ،دار اًمٜمنم د :دار اًمٙميدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م  -سمددػموت -

٤مىمقت سمـ قمٌهلل ا
 1هددد  33 -م،

اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 )19اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً ،مٚمٓمؼماين ،حت٘مٞمؼ :محهللي سمـ قمٌهلل اعمجٞمدهلل اًمًدٚمٗملُ ،مٙميٌد٦م اًمٕمٚمدقم واحلٙمدؿ،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 111 ،هد  319 -م.
ُ )19مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ،شم٠مًمٞمػ :قمٛمل رو٤م يمح٤مًم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًملؾم٤مًم٦م.
ُ )19مٞمزان آقميهللال ذم ٟم٘مهلل اًملضم٤مل ،شم٠مًمٞمػ :ؿمٛمس اًمهلل ـ حمٛمهلل سمـ أمحدهلل اًمدذهٌل ،دار اًمٜمنمد:
دار اًمٙمي٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ، 339 -اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمل قمكم حمٛمدهلل ُمٕمدقض
واًمِمٞمل قم٤مدل أمحهلل قمٌهلل اعمقضمقد.
 )11ههلل ٦م اًمٕم٤مروملم ،اعم١مًمدػ :إؾمدامقمٞمؾ سم٤مؿمد٤م اًمٌٖمدهللادي ،اًمٜمد٤مذ :دار إطمٞمد٤مء اًمدؽماث اًمٕمدليب -
سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 )13اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ،شم٠مًمٞمػ :ص ح اًمهلل ـ ظمٚمٞمؾ سمـ أ ٌؽ اًمّمٗمهللي ،حت٘مٞمؼ :أمحهلل إرٟمد٤مؤوط
وشمليمل ُمّمٓمٗمك ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  -سمػموت  111 -هد1111 -م.
ثوكقوً :مصودر افشقعي:
 )91أطمًددـ اًمقد ٕمدد٦م ذم شمددلاضمؿ ُمِمدد٤مهػم جميٝمددهللي اًمِمددٞمٕم٦م ،شمدد٠مًمٞمػ :حمٛمددهلل ومٝمددهلل اعمقؾمدددقي
إصٗمٝم٤مين ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م ،اًمٜمجػ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 911 ،هد.
 )9آٟميّم٤مر ،اعم١مًمػ :اًمٕمد٤مُمكم ،اًمٓمٌٕمد٦م :إومم ،ؾمدٜم٦م اًمٓمٌدع ، 111 :اًمٜمد٤مذ :دار اًمًدػمة -
سمػموت – ًمٌٜم٤من.
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 )91شمٕمجٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م سمزوااهلل رضم٤مل إاٛم٦م إرسمٕم٦م ،شمد٠مًمٞمػ :أمحدهلل سمدـ قمدكم سمدـ طمجدل أسمدق اًمٗمْمدؾ
اًمٕمً٘م ين اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمي٤مب اًمٕمليب  -سمػموت ،اًمٓمٌٕمد٦م :إومم ،حت٘مٞمدؼ :د.
إيملام ا إُمهللاد احلؼ.
 )99اًمريقرة احلًٞمٜمٞم٦م ،شم٠مًمٞمػ :دؾميٖمٞم٥م ،ـمٌٕم٦م دار اًميٕم٤مرف ،سمػموت.
 )91احلدهللااؼ اًمٜمدد٤مضة ،شمد٠مًمٞمػ :اعمح٘مددؼ اًمٌحدلاين ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمدد٦م
جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )99روو٤مت اجلٜم٤مت ذم أطمدقال اًمٕمٚمدامء اًمًد٤مدات :حمٛمدهلل سمد٤مىمل اخلقاٟمًد٤مري ،حت٘مٞمدؼ :أؾمدهلل ا
إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م 391 ،م.
 )99اًمًجقد قمغم إرض ،شم٠مًمٞمػ :قمدكم إمحدهللي ،اًمٓمٌٕمد٦م :اًملاسمٕمد٦م ،ؾمدٜم٦م اًمٓمٌدع 1 1 :هدد-
 339م ،اًمٜم٤مذُ :مليمز ضمقاد ًمٚمّمػ واًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت – ًمٌٜمد٤من.اًمٗم٘مدف
واًمٕم٘م٤ماهلل ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل احلًٞمٜمل اًمِمػمازي ،شمقز ع ُمٙميٌ٦م ضمٜم٤من اًم٘مهلل ل – اًمٙمق ٧م.
 )99اًمًٚمًددٚم٦م اًمْمددٕمٞمٗم٦م واعمقوددققم٦م ،اعم١مًمددػ :اًمِمددٞمل اعمحددهللث حمٛمددهلل ٟمدد٤مس اًمددهلل ـ إًمٌدد٤مين،
اًمٜمدد٤مذُ :مٙميٌدد٦م اعمٕمدد٤مرف ًمٚمٜمنم د واًميقز ددعً ،مّمدد٤مطمٌٝم٤م ؾمددٕمهلل سمددـ قمٌددهلل اًمددلمحـ اًملاؿمددهلل –
اًمل ٤مض.
 )91اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمدؼمى ،شمد٠مًمٞمػ :حمٛمدهلل سمدـ ؾمدٕمهلل سمدـ ُمٜمٞمدع أسمدق قمٌدهلل ا اًمٌٍمدي اًمزهدلي ،دار
اًمٜمنم :دار ص٤مدر – سمػموت.
 )93اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إاٛم٦م ،اعم١مًمػ :احلل اًمٕمد٤مُمكم ،حت٘مٞمدؼ وإذاف :حمٛمدهلل سمدـ حمٛمدهلل
احلًلم اًم٘م٤ماٞمٜمل ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع 999 - 1 1 :ش ،اعمٓمٌٕم٦مٟ :مگدلم – ىمدؿ،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ُمٕم٤مرف إؾم ُمل إُم٤مم رو٤م (ع).
 )91اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمي٤مر ل ،شم٠مًمٞمػ :أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙملم حمٛمدهلل سمدـ حمٛمدهلل سمدـ قمٌدهلل اًمٙمدل ؿ
اًمِمٞمٌ٤مين ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمي٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م  -سمدػموت  1 9 -هدد ،اًمٓمٌٕمد٦م :اًمري٤مٟمٞمد٦م ،حت٘مٞمدؼ:
قمٌهلل ا اًم٘م٤ميض.
 )9اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب ،شم٠مًمٞمػ :قمٌد٤مس اًم٘مٛمدلُ ،مٙميٌد٦م اًمّمدهللر -ـمٝمدلان ،شم٘مدهلل ؿ :حمٛمدهلل هد٤مدي
إُمٞمٜمل.
 )91خميٍم سمّم٤مال اًمهللرضم٤مت ،شم٠مًمٞمػ :احلًـ سمدـ ؾمدٚمٞمامن احلدكم ،اًمٓمٌٕمد٦م :إومم ،ؾمدٜم٦م اًمٓمٌدع:
 391 - 991م ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م  -اًمٜمجػ إذف.
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ُ )99مًديهللرك ؾمددٗمٞمٜم٦م اًمٌحد٤مر ،اعم١مًمددػ :قمددكم اًمدٜمامري اًمِمدد٤مهلودي ،حت٘مٞمدؼ وشمّمددحٞمح :اًمِمددٞمل
طمًـ سمـ قمكم اًمٜمامزي ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع 1 1 :هدد ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمد٦م
جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )91اعمٕم٤مل اًمزًمٗمك ذم سمٞم٤من أطمقال اًمٜمِم٠مة إومم وإظملى ،شم٠مًمٞمػ :ه٤مؿمؿ سمدـ ؾمدٚمٞمامن اًمٌحدلاين
اًمٙميٙم٤مين ،ـمٌٕم٦م إ لان  111هد.
ُ )99مٕم٤مين إظمٌ٤مر ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل ،شمّمحٞمح :قمكم اًمٖمٗمد٤مري
 دار اعمٕملوم٦م  -سمػموت  933 -هد.ُ )99مٜمٞمدد٦م اًمًدد٤ماؾ ،شمدد٠مًمٞمػ :اخلددقال ،مجٕمددف ورشمٌددفُ :مقؾمددك ُمٗمٞمددهلل اًمددهلل ـ قمدد٤ميص ،ؾمددٜم٦م اًمٓمٌددع:
 33 - 1 1م.
 )99وؾم٤ماؾ اًمِمٞمٕم٦م ،شم٠مًمٞمػ :احلل اًمٕم٤مُمكم ،حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح وشمذ ٞمؾ :اًمِمٞمل قمٌهلل اًملطمٞمؿ اًملسم٤مين
اًمِمػمازي ،اًمٓمٌٕم٦م :اخل٤مُمً٦م ،ؾمدٜم٦م اًمٓمٌدع 319 - 119 :م ،اًمٜمد٤مذ :دار إطمٞمد٤مء اًمدؽماث
اًمٕمليب  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
)91
 )93إصمٌد٤مت اهلدهللاة سم٤مًمٜمّمدقص واعمٕمجدزات ،اعم١مًمدػ :حمٛمددهلل سمدـ احلًدـ احلدل اًمٕمد٤مُمكم ،اًمٜمدد٤مذ:
اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – إ لان ىمؿ.
 )91أضمقسمد٦م ُمًدد٤ماؾ ضمدد٤مر ا  ،اعم١مًمددػ :اًمًددٞمهلل ذف اًمددهلل ـ ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مٟمٞمدد٦م ، 999 ،اعمٓمٌٕمدد٦م:
ُمٓمٌٕم٦م اًمٕملوم٤من – صٞمهللا.
 )9آطميج٤مج ،اعم١مًمػ :أمحهلل سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٓمدؼمد ،شمٕمٚمٞمدؼ :حمٛمدهلل سمد٤مىمل اخللاؾمد٤مين،
ُم١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ،سمػموت  11هد.
 )91إطم٘م٤مق احلؼ ،اعم١مًمػٟ :مقر ا اًميًؽمي ،اعمٓمٌٕم٦م اعملشمْمق ٦م ذم اًمٜمجدػ ،اًمٕمدلاق 199هدد،
ـمٌٕم٦م طمجل ٦م.
 )99أطمٙم٤مم اًمِمٞمٕم٦م ،شم٠مًمٞمػُ :مدػمزا طمًدـ احلد٤ماليُ ،مٙميٌد٦م ايُمد٤مم ضمٕمٗمدل اًمّمد٤مدق ،اًمٙمق د٧م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 939 ،هد.
 )91آظميّمدد٤مص ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل سمددـ حمٛمددهلل سمددـ اًمددٜمٕمامن ،اعمٚم٘مدد٥م سم٤معمٗمٞمددهللُ ،مٜمِمددقرات مج٤مقمدد٦م
اعمهللرؾميلم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ ،سميّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري.
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 )99اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل اعمٕملوف سمدشرضمد٤مل اًمٙمٌمدش ،اعم١مًمدػ :اًمٓمدقد ،شمّمدحٞمح وشمٕمٚمٞمدؼ:
ُمػم داُم٤مد آؾمؽمهسم٤مدي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل ُمٝمدهللي اًملضمد٤مال ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م هل اًمٌٞمد٧م
يطمٞم٤مء اًمؽماث ،شم٤مر ل اًمٓمٌ٤مقم٦م 111 :هد.
 )99إظم ق احلًٞمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :ضمٕمٗمل اًمٌٞم٤ميت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 1 1 ،اعمٓمٌٕمد٦مُ :مٝمدل ،اًمٜمد٤مذ:
أٟمقار اهلهللى.
 )99ايرؿم٤مد ذم ُمٕملوم٦م طمج٩م ا قمغم اًمٕمٌ٤مد ،اعم١مًمػ :أسمق قمٌدهلل ا حمٛمدهلل سمدـ حمٛمدهلل سمدـ اًمدٜمٕمامن
اًمٕمٙمؼمي اًمٌٖمهللادي ،اعمٚم٘م٥م سم٤معمٗمٞمهلل ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م ًميح٘مٞمؼ اًمؽماث ،ـمٌع وٟمنم:
دار اعمٗمٞمددهلل ًمٚمٓمٌ٤مقمدد٦م واًمٜمنمدد واًميقز ددع  -سمددػموت ً -مٌٜمدد٤من ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مٟمٞمدد٦م  1 1هددد -
 339م.
 )91إرض واًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل طمًلم هل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ،دار اًميٕم٤مرف ،سمػموت.
 )93آؾميٖم٤مصم٦م ذم سمهللع اًمري صم٦م ،اعم١مًمدػ :أسمدق اًم٘م٤مؾمدؿ قمدكم أمحدهلل اًمٙمدقذم ،ط /اًمٜمجدػ اًمٕمدلاق،
 111هد.
 )11إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل وم٤موؾ اعمًٕمقدي ،شم٘مهلل ؿ :اًمًٞمهلل قم٤مدل اًمٕمٚمدقي ،اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مٟمٞم٦م1111 - 111 ،م ،اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمزاال ذم اًملوو٦م اعم٘مهللؾمد٦م
ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م

ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  -راسمٓم٦م اًمّمهللاىم٦م ايؾم ُمٞم٦م.

 )1إصدقل إصدٚمٞم٦م واًم٘مقاقمدهلل اًمنمدقمٞم٦م ،اعم١مًمدػ :قمٌدهلل ا ؿمدؼمُ ،مٜمِمدقرات ُمٙميٌد٦م اعمٗمٞمدهلل،
ُمٓمٌٕم٦م ُمٝمل ،ىمؿ ،إ لان.
 )11إصقل اًمًي٦م قمنم ،اعم١مًمػ :قمهللة حمهللصملم ،اًمٜم٤مذ :دار اًمِمًٌدؽمي ًمٚمٛمٓمٌققمد٤مت ،اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مٟمٞم٦م 999 - 119 ،ش ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٝمهلل ٦م - ،ىمؿ – إ لان.
 )19آقمي٘م٤مدات ذم د ـ ايُم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمّمهللوق ،حت٘مٞمؼ :قمّمد٤مم قمٌدهلل اًمًدٞمهلل ،اًمٜمد٤مذ :دار
اعمٗمٞمهلل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م  1 1هد 339 -م.
 )11أقم م اًميّمحٞمح ،اعم١مًمػ :ظم٤مًمهلل اًمٌهلل قي.
 )19إقم م اًمقرى سم٠مقم م اهلهللى ،اعم١مًمػ :أسمق ُمٜمّمدقر أمحدهلل سمدـ قمدكم سمدـ أيب ـم٤مًمد٥م اًمٓمدؼمد،
حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م

يطمٞم٤مء اًمؽماثُ ،م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م

ىمؿ  -إ لان ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 9 ،هد.

يطمٞمد٤مء اًمدؽماث -
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 )19أقمٞمدد٤من اًمِمددٞمٕم٦م ،اعم١مًمددػ :حمًددـ إُمددلم ،حت٘مٞمددؼ وختددل ٩م :طمًددـ إُمددلم ،دار اًميٕمدد٤مرف
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  -سمػموت ً -مٌٜم٤من 119 ،هد  319 -م.
 )19إهم٤مين ،شم٠مًمٞمػ :أسمق اًمٗمدلج إصدٌٝم٤مين ،دار اًمٜمنمد :دار اًمٗمٙمدل ًمٚمٓمٌ٤مقمد٦م واًمٜمنمد ً -مٌٜمد٤من،
حت٘مٞمؼ :قمكم ُمٝمٜم٤م وؾمٛمػم ضم٤مسمل.
 )11إىمٌ٤مل إقمامل ،اعم١مًمػ :اسمـ ـم٤موس ،حت٘مٞمدؼ :ضمدقاد اًم٘مٞمدقُمل إصدٗمٝم٤مين ،اًمٜمد٤مذُ :مٙميد٥م
ايقم م ايؾم ُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 9 ،هد.
 )13آىميّمدد٤مد ،شمدد٠مًمٞمػ :اًمٓمددقد ،اًمٜمدد٤مذُ :مٜمِمددقرات ُمٙميٌدد٦م ضمدد٤مُمع نٝمٚمًدديقن – ـمٝمددلان،
 ، 111اعمٓمٌٕم٦مُ :مٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم – ىمؿ.
 )31إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت احلج٦م اًمٖم٤ما٥م ،اعم١مًمػ :قمكم اًمٞمزدي احل٤ماليُ ،م١مؾمًد٦م إقمٚمٛمدل،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًملاسمٕم٦م 939 ،هد.
 )3أًمػ ؾم١مال وإؿمٙم٤مل ،شم٠مًمٞمػ :قمكم اًمٙمقراين اًمٕمد٤مُمكم ،اًمٜمد٤مذ :دار اًمًدػمة ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
 1119 - 111م.
 )31أُم٤مزم اًمّمهللوق ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل ،ـمٌٕم٦م إ لان 911 ،هد.
 )39أُم٤مزم اًمٓمقد ،اعم١مًمػ :اًمٓمقد ،حت٘مٞمدؼ :ىمًدؿ اًمهللراؾمد٤مت ايؾمد ُمٞم٦م ُ -م١مؾمًد٦م اًمٌٕمريد٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 1 ،هد ،اًمٜم٤مذ :دار اًمري٘م٤موم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع – ىمؿ.
 )31ايُم٤مم احلًلم ذم أطم٤مد ٨م اًمٗمل ٘ملم ،شم٠مًمٞمػ :قمكم إسمٓمحل ،اعمٓمٌٕم٦م :أُمدػم – ىمدؿ ،اًمٜمد٤مذ:
اعم١مًمػ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،مج٤مدي إومم . 1 1
 )39ايُمدد٤مم اعمٝمددهللي وفمٝمددقره ،شمدد٠مًمٞمػ :ضمددقاد اًمًددٞمهلل طمًددلم هل قمددكم اًمِمدد٤مهلوديُ ،مٙميٌدد٦م دار
ايرؿم٤مد ،اًمٙمق ٧م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 119 ،هد 319-م.
 )39أُمددؾ أُمددؾ ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل سمددـ احلًددـ (احلددل اًمٕمدد٤مُمكم) حت٘مٞمددؼ :أمحددهلل احلًددٞمٜملُ ،مٙميٌدد٦م
إٟمهللًمس ،سمٖمهللاد :اًمٓمٌٕم٦م اعمح٘م٘م٦م إومم  919هد.
 )39إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل قمٌ٤مس اًم٘مٛمدل ،حت٘مٞمدؼُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم ، 1 9 ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )31إٟمقار اًمٕمٚمق ٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل ضمٕمٗمل اًمٜم٘مهللي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 391 - 91 ،م ،اعمٓمٌٕم٦م:
اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م  -اًمٜمجػ إذف ،اًمٜم٤مذُ :مٙميٌ٦م احلٞمهللر ٦مٟ -مجػ إذف.
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 )33إٟمقار اًم ُمٕم٦م ذم ذح اًمز ٤مرة اجل٤مُمٕم٦م (ذح هل يم٤مؿمدػ اًمٖمٓمد٤مء) ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل قمٌدهلل
ا اًمِمؼم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 319 - 119 ،م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمقوم٤مء  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 ) 11إٟمددقار اًمٜمٕمامٟمٞمدد٦م ذم ُمٕملومدد٦م اًمٜمِمدد٠مة ايٟمًدد٤مٟمٞم٦م ،اعم١مًمددػٟ :مٕمٛمدد٦م ا اعمقؾمددقي اجلزااددلي،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًملاسمٕم٦م 111 ،هد  319-م.
 ) 1أٟمقار اًمقٓ ٦م ،شم٠مًمٞمػُ :مػمزا طمًـ احل٤مالي إطم٘م٤مىمل ،ـمٌٕم٦م 113 :هد.
 ) 11أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٙمي٤مب واًمًدٜم٦م ،اعم١مًمدػ :حمٛمدهلل اًمل ِمدٝملي حت٘مٞمدؼ :دار احلدهلل ٨م اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مٟمٞم٦م 999 ،ش ،اعمٓمٌٕم٦م :دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م.
 ) 19أوااؾ اعم٘م٤مٓت ذم اعمذاه٥م اعمخي٤مرات ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ حمٛمهلل اًمٕمٙمؼمي اعمٚم٘مد٥م سم٤معمٗمٞمدهلل،
ُمٙميٌ٦م اًمهللاوري ،ىمؿ إ لان.
 ) 11اي ٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م سم٤مًمؼمه٤من قمغم اًملضمٕم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ احلًـ احلل اًمٕم٤مُمكم ،اعمٓمٌٕم٦م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمؿ ،إ لان.
 ) 19سمح٤مر إٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمهللرر أظمٌ٤مر إاٛم٦م إـمٝم٤مر ،اعم١مًمدػ :حمٛمدهلل سمد٤مىمل اعمجٚمزد ،إطمٞمد٤مء
اًمؽماث اًمٕمليب ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م  119هد.
 ) 19سمحقث ذم شم٤مر ل اًم٘مدلهن وقمٚمقُمدف ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل ُمدػم حمٛمدهللي زرٟمدهللي ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم
اعمح٘م٘م٦م ،مج٤مدي إومم ، 111اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم
سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 ) 19سمحقث ذم قمٚمؿ إصدقل ،شم٘مل دلات سمحد٨م اًمّمدهللر ذم إصدقل سم٘مٚمدؿ حمٛمدقد اهل٤مؿمدٛمل،
ـمٌٕم٦م ىمؿ 119 ،هد.
 ) 11سمهللا ٦م اعمٕم٤مرف ايهلٞم٦م ذم ذح قم٘م٤ماهلل ايُم٤مُمٞمد٦م ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل حمًدـ اخلدزازي ،اًمٓمٌٕمد٦م
اخل٤مُمً٦م ، 1 1 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل
اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 ) 13اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن ،شم٠مًمٞمػ :ه٤مؿمؿ سمـ ؾمدٚمٞمامن اًمٌحدلاين اًمٙميٙمد٤مين ،ـمٌٕمد٦م ـمٝمدلان،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م.
1

) سمِمد٤مرة اعمّمددٓمٗمك ًمِمددٞمٕم٦م اعملشم٣مدد ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل سمددـ قمددكم اًمٓمددؼمي ،اعمٓمٌٕمدد٦م احلٞمهللر دد٦م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 993 ،هد.
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) سمّم٤مال اًمدهللرضم٤مت اًمٙمدؼمى ذم ومْمد٤ماؾ هل حمٛمدهللٕ ،يب ضمٕمٗمدل حمٛمدهلل سمدـ احلًدـ اًمّمدٗم٤مر،
شم٘مهلل ؿ وشمٕمٚمٞمؼ وشمّمحٞمح :احل٤مج ُمػمزا حمًـ يمقضمف سم٤مهمل ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمدقرات إقمٚمٛمدل
 ـمٝملان ،اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم  -ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م. 991 ،1

) سمٜم٤مت اًمٜمٌل أم رسم٤ماٌف ،شم٠مًمٞمػ :ضمٕمٗمل ُملشم٣م اًمٕم٤مُمكم.

9

) اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهنٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ اخلقال ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمدل ًمٚمٛمٓمٌققمد٤مت -
سمػموت ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 931 ،هد 391-م.

1

) اًمٌٞم٤من ذم قم٘م٤ماهلل أهؾ اي امن ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل اًمنم ٕميل إصٗمٝم٤مين.

9

) سمٞم٧م إطمزان ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل قمٌ٤مس اًم٘مٛمل ،اًمٓمٌٕمد٦م اجلهلل دهللة إومم ، 1 1 ،اعمٓمٌٕمد٦م:
أُمػم ،اًمٜم٤مذ :دار احلٙمٛم٦م  -ىمؿ – إ لان.

9

) شم٤مر ل هل زرارة ،اعم١مًمػ :أسمق هم٤مًم٥م اًمزراري ، 933 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٓمٌٕم٦م رسم٤مين.

9

) شمدد٤مر ل اًمٖمٞمٌدد٦م اًمّمددٖملى ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل سمدد٤مىمل اًمّمددهللرُ ،مٙميٌدد٦م إًمٗمددلم ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مٟمٞمدد٦م،
 111هد.

1

) شم٤مر ل اًمٙمقوم٦م ،اعم١مًمػ :طمًلم اًمؼمىمل اًمٜمجٗمل ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م ،اًمٜمجػ.

3

) شم٤مر ل يملسم ء ،اعم١مًمػ :قمٌهلل اجلقاد هل ـمٕمٛم٦م ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م ،اًمٜمجػ ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م،
 919هد.

 ) 11شم٤مر ل ُم٤م سمٕمهلل اًمٔمٝمقر ،شم٠مًمٞمػ :حمٛمهلل سمـ حمٛمهلل سمـ ص٤مدق اًمّمهللر اعمقؾمدقي ،دار اًميٕمد٤مرف
ًمٚمٛمٓمٌققم٤متً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م.
 ) 1شم٠مو ؾ أ ٤مت اًمٔم٤مهلة ذم ومْم٤ماؾ اًمٕمدؽمة اًمٓمد٤مهلة ،شمد٠مًمٞمػ :ذف اًمدهلل ـ قمدكم احلًدٞمٜمل،
حت٘مٞمؼ وٟمنم ُمهللرؾم٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي ،ىمؿ اعم٘مهللؾم٦م.
 ) 11حتل ددل إطمٙمدد٤مم ،اعم١مًمددػ :اًمٕم ُمدد٦م احلددكم ،حت٘مٞمددؼ :اًمِمددٞمل إسمددلاهٞمؿ اًمٌٝمدد٤مدري ،إذاف:
ضمٕمٗمل اًمًٌح٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 111 ،اعمٓمٌٕم٦م :اقميامد – ىمؿ ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م ايُمد٤مم
اًمّم٤مدق (ع).
 ) 19اًميحل ل اًمٓم٤مود ،اعم١مًمػ :اًمِمدٞمل طمًدـ صد٤مطم٥م اعمٕمد٤مل ،حت٘مٞمدؼ :وم٤مودؾ اجلدقاهلي،
اًمٓمٌٕم٦م إومم،

 ، 1اعمٓمٌٕم٦م :ؾمٞمهلل اًمِمٝمهللاء (ع) – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مٙميٌ٦م ه ٦م ا اًمٕمٔمٛمدك

اعملقمٌم اًمٜمجٗمل  -ىمؿ اعم٘مهللؾم٦م.

أِي وضادز الكتاب

751

 ) 11حتل ددل اًمقؾمددٞمٚم٦م ،اعم١مًمددػ :اخلٛمٞمٜمددل ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م اًمٜمنم د ايؾم د ُمل اًمي٤مسمٕمدد٦م جلامقمدد٦م
اعمهللرؾملم سم٘مؿ  -اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مُمٜم٦م 111 ،هد؛ وـمٌٕم٦م أظملى ًمدهللار اًمٙميد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ،اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مٟمٞم٦م 931 ،هد.
 ) 19اًميحّملم ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اسمـ ـم٤مووس ،حت٘مٞمؼ :إٟمّم٤مري ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ،رسمٞمدع اًمريد٤مين
 ، 1 9اعمٓمٌٕم٦مٟ :مٛمقٟمف – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمي٤مب (اجلزاالي).
 ) 19اًميحٗمدد٦م اًمًددٜمٞم٦م ،اعم١مًمددػ :اًمًددٞمهلل قمٌددهلل ا اجلزااددلي ،حت٘مٞمددؼ :ذح اجلزااددليٟ ،مًددخ٦م
خمٓمقـم٦م.
 ) 19اًميح٘مٞمؼ ذم ايُم٤مُم٦م وؿم١موهن٤م ،اعم١مًمػ :قمٌهلل اًمٚمٓمٞمػ اًمٌٖمهللادي.
 ) 11اًميح٘مٞمددؼ ذم ٟمٗمددل اًميحل ددػ ،شمدد٠مًمٞمػ :اًمًددٞمهلل قمددكم احلًددٞمٜمل اعمددٞم ينُ ،مليمددز إسمحدد٤مث
اًمٕم٘م٤ماهلل ٦م ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 11 ،هد.
 ) 13شمهللو ـ اًم٘ملهن ،اعم١مًمػ :قمكم اًمٙمقراين اًمٕم٤مُمكم ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 1 1 ،اعمٓمٌٕمد٦م :سمد٤مىملي،
اًمٜم٤مذ :دار اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ.
 ) 91شمذيملة إاٛم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سم٤مىمل اعمجٚمز  -سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ُ -مقٟٓم٤م ظمنو  -شمؼم دز -
إ لان.
 ) 9شمذيملة اًمٗم٘مٝم٤مء ،اعم١مًمػ :اًمٕم ُم٦م احلكم ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م هل اًمٌٞمد٧م

يطمٞمد٤مء اًمدؽماث،

اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حملم  ، 1 1اعمٓمٌٕم٦مُ :مٝمل ،ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م هل اًمٌٞمد٧م

يطمٞمد٤مء

اًمؽماث – ىمؿ.
 ) 91شمًهلل هلل إصقل ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل حمٛمهلل اعم١مُمـ اًم٘مٛمدل ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 1 3 ،اعمٓمٌٕمد٦م:
ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مدؿ
اعمنموم٦م.
 ) 99اًميِمٞمع اًمٕمٚمقي واًميِمٞمع اًمّمٗمقي ،شم٠مًمٞمػ :د  .قمكم سمـ حمٛمهلل شم٘مل ذ ٕميل.
 ) 91شمٓمقر اعمٌ٤مين اًمٗمٙمل ٦م ًمٚميِمٞمع ذم اًم٘ملون اًمري صم٦م إومم ،اعم١مًمػ :اًمهلليميقر طمًدلم اعمدهللرد
اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مال ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ذ ٕم٧م  119هد ق.
 ) 99شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٛمٞم٦م قمغم ذح ضم٤مُمع أيب احلًـ اًمِمٕملاين :اعمٓمٌققم٦م ُمع ذح اعم٤مزٟمهللراين قمغم
اًمٙم٤مذمُ ،مٜمِمقرات اعمٙميٌ٦م ايؾم ُمٞم٦م ،ـمٝملان.
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 ) 99شمٗمًػم أيب محزة اًمريامزم ،اعم١مًمػ :أسمق محزة اًمريامزم ،حت٘مٞمؼ :أقم٤مد مجٕمدف وشم٠مًمٞمٗمدف :قمٌدهلل اًمدلزاق
حمٛمهلل طمًلم طملز اًمهلل ـُ /ملاضمٕم٦م وشم٘مهلل ؿ :اًمِمٞمل حمٛمهلل هد٤مدي ُمٕملومد٦م ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
 991 - 111ش ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٓمٌٕم٦م اهل٤مدي ،اًمٜم٤مذ :دومؽم ٟمنم اهل٤مدي.
 ) 99اًميٗمًددػم إصددٗمك ،اعم١مًمددػ :اًمٗمددٞمض اًمٙم٤مؿمدد٤مين ،حت٘مٞمددؼُ :مليمددز إسمحدد٤مث واًمهللراؾمدد٤مت
ايؾمددد ُمٞم٦م ،اًمٓمٌٕمددد٦م إومم 999 - 1 1 ،ش ،اعمٓمٌٕمددد٦مُ :مٓمٌٕمددد٦م ُمٙميددد٥م ايقمددد م
ايؾم ُمل ،اًمٜم٤مذُ :مليمز اًمٜمنم اًمي٤مسمع عمٙمي٥م ايقم م ايؾم ُمل.
 ) 91شمٗمًددػم ايُمدد٤مم اًمٕمًددٙملي (ع) ،اعم١مًمددػ :اعمٜمًددقب إمم ايُمدد٤مم اًمٕمًددٙملي (ع) ،حت٘مٞمددؼ:
ُمهللرؾم٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي (ع) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم حم٘م٘م٦م ،رسمٞمع إول  ، 113اعمٓمٌٕم٦مُ :مٝمل  -ىمؿ
اعم٘مهللؾم٦م.
 ) 93اًميٗمًػم اًمّم٤مذم  -اعمقمم حمًـ اًمٗمدٞمض اًمٙم٤مؿمد٤مين  -حت٘مٞمدؼ :اًمِمدٞمل طمًدلم إقمٚمٛمدل -
ُم١مؾمً٦م اهل٤مدي  -ىمؿ  -اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م  1 9 -هد.
 ) 11شمٗمًددػم اًمٍمدداط اعمًددي٘مٞمؿ ،اعم١مًمددػ :طمًددلم اًمؼموضمددلدي :حت٘مٞمددؼ وشمٕمٚمٞمددؼ :هم د م رودد٤م
اًمؼموضملديُ ،م١مؾمً٦م اًمقوم٤مء ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 119 ،هد.
 ) 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمدـ ُمًدٕمقد اًمٕمٞمد٤مر ،شمّمدحٞمح وشمٕمٚمٞمدؼ ه٤مؿمدؿ اًملؾمدقزم
اعمح يت ،اعمٙميٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ـمٝملان.
 ) 11شمٗمًػم اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمدل ،حت٘مٞمدؼُ :م١مؾمًد٦م شمٜمٔمدٞمؿ وٟمنمد
هصم٤مر ايُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،مج٤مدي اًمري٤مين  999 - 1 1ش ،اعمٓمٌٕمد٦مُ :مٓمٌٕمد٦م
ُم١مؾمً٦م اًمٕملوج ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م شمٜمٔمٞمؿ وٟمنم هصم٤مر ايُم٤مم اخلٛمٞمٜمل.
 ) 19شمٗمًددػم اًم٘مٛمددل ،اعم١مًمددػ :قمددكم سمددـ إسمددلاهٞمؿ اًم٘مٛمددل ،شمّمددحٞمح وشمٕمٚمٞمددؼ :ـمٞمدد٥م اعمقؾمددقي
اجلزاالي ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمي٤مب ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمد  -ىمدؿ  -إ دلان ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مًمريد٦م،
 111هد.
 ) 11شمٗمًػم اًمٙم٤مؿمػ ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 391 ،دار اًمٕمٚمؿ ،سمػموت.
 ) 19شمٗمًػم اعمٞمزان ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل طمًلم اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مالُ ،مٜمِمدقرات مج٤مقمد٦م اعمهللرؾمدلم ذم احلدقزة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ.
 ) 19شمٗمًددػم اًمددقاذم ،اعم١مًمددػ :اًمٗمددٞمض اًمٙم٤مؿمدد٤مينُ ،م١مؾمًدد٦م اهلدد٤مدي – ىمددؿ ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مٟمٞمدد٦م،
 1 9هد.
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 ) 19شمٗمًػم سمٞم٤من اًمًٕم٤مدة ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٌ٤مدة ،اعم١مًمػ :ؾمٚمٓم٤من حمٛمهلل اجلٜم٤مسمذي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م،
 311م ،ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ،سمػموت.
 ) 11شمٗمًػم ؿمؼم ،اعم١مًمػ :قمٌهلل ا ؿمؼم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب  939هد ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م.
 ) 13شمٗمًػم وملات ،اعم١مًمػ :وملات سمـ إسملاهٞمؿ اًمٙمقذم ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م ،اًمٜمجػٟ ،منمُ :مٙميٌد٦م
اًمهللاوري ،ىمؿ.
 ) 91شمٗمًػم يمٜمز اًمهللىم٤ماؼ ،اعم١مًمدػ :اعمدػمزا حمٛمدهلل اعمِمدٝمهللي اًم٘مٛمدلُ ،م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل
اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم.
 ) 9شمٗمًددػم ٟمددقر اًمري٘مٚمددلم ،اعم١مًمددػ :قمٌددهلل ا سمددـ مجٕمدد٦م احلددق لي ،شمّمددحٞمح وشمٕمٚمٞمددؼ :ه٤مؿمددؿ
اعمح يت اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 919 ،هد.
 ) 91شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم ،اعم١مًمػ :حمٛمدهلل سمدـ احلًدـ اًمٓمدقد ،شمٕمٚمٞمدؼ :طمًدلم سمحدل اًمٕمٚمدقم ،دار
اًمٙمي٥م ايؾم ُمٞم٦م ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 931 ،هد.
 ) 99شمٜمز ف اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم ٦م قمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمقاهٞم٦م ،اعم١مًمػ :أسمق ـم٤مًم٥م اًميجٚمٞمؾ اًميؼم زي.
 ) 91شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل :قمٌهلل ا اعمٛم٘م٤مين ،اعمٓمٌٕم٦م اعملشمْمق ٦م ،اًمٜمجػ  911هد.
 ) 99هتدذ ٥م إطمٙمدد٤مم ،اعم١مًمدػ :حمٛمددهلل سمدـ احلًددـ اًمٓمدقد ،حت٘مٞمددؼ :طمًدـ اخللاؾمدد٤مين ،دار
اًمٙمي٥م ايؾم ُمٞم٦م ،ـمٝملان ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 931 ،هد.
 ) 99هتذ ٥م اعم٘م٤مل ذم شمٜم٘مٞمح يمي٤مب رضم٤مل اًمٜمج٤مر ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل قمكم إسمٓمحل ،اًمٜم٤مذ :اسمـ
اعم١مًمػ حمٛمهلل  -ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 1 9 ،هد.
 ) 99اًميٝمذ ٥م ،اعم١مًمػ :اسمـ سم٤مسمق ف.
 ) 91شمقطمٞمهلل ايُم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل حمٛمهلل سم٤مىمل اعمٚمٙمل ،شمٜمٔمدٞمؿ :حمٛمدهلل اًمٌٞم٤مسمد٤مين آؾمدٙمقال/
اهيامم :قمدكم اعمٚمٙمدل اعمٞمد٤مٟمجل ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 1 9 ،اًمٜمد٤مذ :وزارة اًمري٘م٤مومد٦م وايرؿمد٤مد
ايؾم ُمل ُ -م١مؾمً٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
 ) 93اًميقطمٞمهلل ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ قمكم سمـ احلًـ سمدـ سم٤مسمق دف اًم٘مٛمدل ،شمٕمٚمٞمدؼ :ه٤مؿمدؿ اًمٓمٝمدلاين،
دار اعمٕملوم٦م ،سمػموت.
 ) 91شمقوٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًملضم٤مل ،اعم١مًمػ :اعمد قمدغم يمٜمدل ،حت٘مٞمدؼ :حمٛمدهلل طمًدلم ُمقًمدقي،
ىمًؿ إسمح٤مث اًمؽماصمٞم٦م سمهللار احلهلل ٨مُ ،ملاضمٕم٦م :حمٛمهلل اًمٌد٤مىملي ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم- 11 ،
 993ش ،اعمٓمٌٕم٦م :هور ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م.

أِي وضادز الكتاب

753

 ) 9اًمري٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م ،اعم١مًمػ :اسمـ محزة اًمٓمقد ،حت٘مٞمؼٟ :مٌٞمؾ رو٤م قمٚمقان ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م،
 ، 1 1اعمٓمٌٕمدد٦م :اًمّمددهللر – ىمددؿ ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م أٟمّمدد٤مر ٤من ًمٚمٓمٌ٤مقمدد٦م واًمٜمنم د  -ىمددؿ
اعم٘مهللؾم٦م.
 ) 91صمقاب إقمامل ،اعم١مًمػ :اسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل ،ـمٌٕم٦م إ لان 999 ،هد.
 ) 99صمقاسم٧م وُميٖمدػمات احلدقزة اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ،اعم١مًمدػ :ضمٕمٗمدل اًمٌد٤مىملي ،دار اًمّمدٗمقة – سمدػموت –
ًمٌٜم٤من 331 ،م.
 ) 91ضم٤مُمع أطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اًمؼموضملدي ، 933 ،اعمٓمٌٕم٦م :اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
ىمؿ.
 ) 99ضم٤مُمع اًملواة وإزاطم٦م آؿميٌ٤مه٤مت قمـ اًمٓملق وايؾمٜم٤مد ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ قمكم إردسمدٞمكم
اًمٖملوي احل٤مالي ،دار إوقاء ،سمػموت  119هد.
 ) 99ضم ء اًمٕمٞمقن ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سم٤مىمل اعمجٚمز- ،سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م_.
 ) 99اجلقاهل اًمًٜمٞم٦م ذم إطم٤مد ٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ احلًدلم احلدل
اًمٕم٤مُمكمُ ،مٜمِمقرات ُمٙميٌ٦م اعمٗمٞمهلل ،ىمؿ ،إ لان.
 ) 91ضمقاهل ا ًمٙم م ذم ذح ذااع ايؾم م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل طمًـ اًمٜمجٗمل اجلقاهلي ،حت٘مٞمؼ
وشمٕمٚمٞمددؼ :قمٌدد٤مس اًم٘مقندد٤مين ،اًمٜمدد٤مذ :دار اًمٙميدد٥م ايؾمد ُمٞم٦م  -ـمٝمددلان ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مٟمٞمدد٦م،
 999ش.
) 93

طمهلل ٘م٦م اًمِمٞمٕم٦م ُم٘مهللس إردسمٞمكم ط ـمٝملان

 ) 91احلهللااؼ اًمٜم٤مضة ذم أطمٙم٤مم اًمٕمؽمة اًمٓمد٤مهلة ،اعم١مًمدػ :اعمح٘مدؼ اًمٌحدلاينُ ،م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد
ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م ،ىم٤مم سمٜمنمه :اًمِمٞمل قمكم أظمقٟمهللي.
 ) 9طمؼ اًمٞم٘ملم ،اعم١مًمػ :حمٛمدهلل سمد٤مىمل اعمجٚمزد ،اٟميِمد٤مرات قمٚمٛمٞمد٦م إؾمد ُمٞم٦م ،سمد٤مزار ؿمدػمازي،
ضمٜم٥م ٟمقروز ظم٤من ،إ لان.
 ) 91طم٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ هل حمٛمهلل وضمٝم٤مشمف ،اعم١مًمػ :قمكم قم٤مؿمقر.
 ) 99احلٙمقُم٦م ايؾم ُمٞم٦م ،دروس وم٘مٝمٞم٦م أًم٘م٤مه٤م اخلٛمٞمٜمل قمدغم ـمد ب قمٚمدقم اًمدهلل ـ ذم اًمٜمجدػ
حتد٧م قمٜمددقان «وٓ د٦م اًمٗم٘مٞمددفشُ ،م١مؾمًد٦م شمٜمٔمددٞمؿ وٟمنمد شمددلاث ايُمد٤مم اخلٛمٞمٜمددل  -اًمِمدد١مون
اًمهللوًمٞم٦م  -ـمٝملان إ لان ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م 119 ،هد 1111 -م.
 ) 91طمٚمٞم٦م إسملار ،اعم١مًمػ :ه٤مؿمؿ اًمٌحلاينُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ،سمػموت.
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 ) 99طمٞمدد٤مة ايُمدد٤مم اعمٝمددهللي (ع) ،اعم١مًمددػ :سمدد٤مىمل ذ ددػ اًم٘مددلر ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم- 1 9 ،
 339م ،اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم ،اًمٜم٤مذ :اسمـ اعم١مًمػ.
 ) 99طمٞمد٤مة أُمددػم اعمدد١مُمٜملم (ع) قمددـ ًمًدد٤مٟمف ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل حمٛمددهلل ٤من ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم، 1 9 ،
اعمٓمٌٕمد٦مُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمد٦م جلامقمدد٦م
اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 ) 99اخلددلاا٩م واجلددلااح ،اعم١مًمددػ :ؾمددٕمٞمهلل سمددـ هٌدد٦م ا سمددـ احلًددـ اًملاوٟمددهللي ،ـمٌٕمدد٦م إ ددلان،
 91هد.
 ) 91اخلّم٤ماص احلًٞمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :ضمٕمٗمل اًميًؽمي.
 ) 93اخلّم٤ماص اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل حمٛمدهلل سمد٤مىمل اًمٙمجدقري ،حت٘مٞمدؼ :شملمجد٦م :ؾمدٞمهلل قمدكم
مج٤مل أذف ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 911 ،ش ،اعمٓمٌٕم٦م :ذ ٕم٧م ،اًمٜم٤مذ :اٟميِمد٤مرات اًمنمد ػ
اًمليض.
 ) 11اخلّم٤ملً ،مٚمِمٞمل اًمّمهللوق ،شمّمدحٞمح وشمٕمٚمٞمدؼ :قمدكم أيمدؼم اًمٖمٗمد٤مري ،اًمٜمد٤مذُ :مٜمِمدقرات
مج٤مقم٦م اعمهللرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ 119 ،هد.
 ) 1داالة اعمٕم٤مرف اًمِمٞمٕمٞم٦م ،اعم١مًمدػ :طمًدـ إُمدلم ،دار اًميٕمد٤مرف ،سمدػموت ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م،
 939هد.
 ) 11اًمهللر اعمٜمْمقد ذم أطمٙم٤مم احلهللود ،شم٘مل دل أسمحد٤مث إؾمدي٤مذ إيمدؼم ؾمدامطم٦م ه د٦م ا اًمٕمٔمٛمدك
حمٛمددهلل رودد٤م اًمٙمٚمٌ٤م ٙمدد٤مينً ،مٕمددكم اًمٙمل ٛمددل اجلٝملُمددل ،دار اًم٘مددلهن اًمٙمددل ؿ  -ىمددؿ ،اًمٓمٌٕمدد٦م
إومم 1 1 ،هد.
 ) 19اًمهللر اًمٜمٔمٞمؿ ،اعم١مًمػ :اسمـ طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكم ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م
اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 ) 11دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمهللرا ٦م ،اعم١مًمػ :قمكم أيمؼم همٗم٤مري ،حت٘مٞمؼ :حت٘مٞمؼ وشمٚمخٞمص :قمدكم أيمدؼم
اًمٖمٗم٤مري ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم 993 ،ش ،اعمٓمٌٕمد٦م :شمد٤مسمش – هتدلان ،اًمٜمد٤مذ :ضم٤مُمٕمد٦م ايُمد٤مم
اًمّم٤مدق (ع).
 ) 19اًمهللرر اًمٜمجٗمٞم٦م ،اعم١مًمػ :قؾمػ اًمٌحلاينُ ،م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م يطمٞم٤مء اًمؽماث.
 ) 19اًمهللروس ،اعم١مًمػ :اًمِمٝمٞمهلل إول ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م
اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
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 ) 19دقم٤ماؿ ايؾم م ،اعم١مًمػ :اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمليب ،حت٘مٞمؼ :هصدػ سمدـ قمدكم أصدٖمل ومٞميضد،
 399 - 919م ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕم٤مرف – اًم٘م٤مهلة.
 ) 11دوم٤مع قمـ اًم٘ملان اًمٙمل ؿ ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل حمٛمدهلل رود٤م احلًدٞمٜمل اجلد زم  -اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
 11هد.
 ) 13دومدد٤مع قمددـ اًمٙمدد٤مذم ،اعم١مًمددػ :صمدد٤مُمل ه٤مؿمددؿ طمٌٞمدد٥م اًمٕمٛمٞمددهلليُ ،مليمددز اًمٖمددهلل ل ًمٚمهللراؾمدد٤مت
ايؾم ُمٞم٦م ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 339 ،م.
 ) 31دٓاؾ ايُم٤مُم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ ضمل دل سمدـ رؾمديؿ اًمٓمدؼمي ،اعمٓمٌٕمد٦م احلٞمهللر د٦م ،اًمٜمجدػ
 993هد.
 ) 3اًمهلل ـ سملم اًمً٤ماؾ واعمجٞم٥مُ ،مٜمِمقرات ُمٙميٌ٦م ايُم٤مم اًمّم٤مدق اًمٕم٤مُم٦م  -اًمٙمق ٧م.
 ) 31ذظمددػمة اعمٕمدد٤مد ،شمدد٠مًمٞمػ :اعمح٘مددؼ اًمًددٌزواري ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م هل اًمٌٞمدد٧م

يطمٞمدد٤مء

اًمؽماث.
 ) 39ذيملى اًمِمدٞمٕم٦م ذم أطمٙمد٤مم اًمنمد ٕم٦م ،شمد٠مًمٞمػ :اًمِمدٝمٞمهلل إول ،حت٘مٞمدؼُ :م١مؾمًد٦م هل اًمٌٞمد٧م
يطمٞمدد٤مء اًمددؽماث ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم ،حمددلم  ، 1 3اعمٓمٌٕمدد٦م :ؾمددي٤مره – ىمددؿ ،اًمٜمدد٤مذ:
ُم١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م

يطمٞم٤مء اًمؽماث – ىمؿ.

 ) 31رضم٤مل اسمـ داود احلكم ،شم٠مًمٞمػ :احلًـ سمـ قمكم سمـ داود احلكم ،حت٘مٞمؼ وشم٘مهلل ؿ :اًمًٞمهلل حمٛمهلل
ص٤مدق هل سمحل اًمٕمٚمقم ، 391 - 931 ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات ُمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م  -اًمٜمجدػ
إذف.
 ) 39رضم٤مل اخل٤مىم٤مين ،شم٠مًمٞمػ :اًمِمٞمل قمكم اخل٤مىم٤مين ،حت٘مٞمدؼ :اًمًدٞمهلل حمٛمدهلل صد٤مدق سمحدل اًمٕمٚمدقم،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ، 111 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٙمي٥م ايقم م ايؾمد ُمل ،اًمٜمد٤مذُ :مليمدز ٟمنمد ُمٙميد٥م
ايقم م ايؾم ُمل.
 ) 39رضم٤مل اًمٙمٌم (اظميٞم٤مر ُمٕملوم٦م اًملضم٤مل) آظميٞم٤مر :عمحٛمهلل سمـ احلًدـ اًمٓمدقد ،وإصدؾ:
حمٛمهلل سمـ قمٛمل اًمٙمٌم ،شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :طمًـ اعمّمٓمٗمقي ،ـمٌٕم٦م ـمٝملان.
 ) 39رؾم٤مًم٦م اي دامن ،اعم١مًمدػُ :مدػمزا طمًدـ احلد٤مالي إطم٘مد٤مىملُ ،مٙميٌد٦م اًمّمد٤مدق ،اًمٙمق د٧م،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 1 1 ،هد.
 ) 31رُمز اًمّمح٦م ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل حمٛمقد إصٗمٝم٤مٟمك ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ، 119 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٓمٌٕمد٦م
أداب  -اًمٜمجػ إذف ،اًمٜم٤مذُ :مٙميٌ٦م اًمهللاوري  -ىمؿ  -إ لان.
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 ) 33روو٦م اًمقاقمٔملم ،اعم١مًمػ :اًمٗمي٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،حت٘مٞمؼ :شم٘مهلل ؿ :اًمًٞمهلل حمٛمهلل ُمٝمهللي اًمًٞمهلل
طمًـ اخللؾم٤من ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات اًمنم ػ اًمليض – ىمؿ.
 )111اًملوودد٦م ذم ومْمدد٤ماؾ أُمددػم اعمدد١مُمٜملم ،اعم١مًمددػ :ؿمدد٤مذان سمددـ ضمؼماٞمددؾ اًم٘مٛمددل ،حت٘مٞمددؼ :قمددكم
اًمِمٙملنل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم. 119 ،
 )11زسمهللة اًمٌٞم٤من ،اعم١مًمػ :اعمح٘مؼ إردسمٞمكم ،حت٘مٞمؼ :حت٘مٞمدؼ وشمٕمٚمٞمدؼ :حمٛمدهلل اًمٌد٤مىمل اًمٌٝمٌدقدي،
اًمٜم٤مذ :اعمٙميٌ٦م اعملشمْمق ٦م يطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمل ٦م – ـمٝملان.
 )111اًمز ٤مرة ذم اًمٙمي٤مب واًمًٜم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل ضمٕمٗمل اًمًٌح٤مين.
 )119ؾمددٕمهلل اًمًددٕمقد ،اعم١مًمددػ :اًمًددٞمهلل اسمددـ ـمدد٤مووس ، 999 ،اعمٓمٌٕمدد٦م :أُمددػم – ىمددؿ ،اًمٜمدد٤مذ:
ُمٜمِمقرات اًملو٤م – ىمؿ.
 )111ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ،اعم١مًمػ :قمٌ٤مس اًم٘مٛملُ ،م١مؾمً٦م اًمقوم٤مء ،سمػموت.
 )119ؾمػمة إاٛم٦م آصمٜمل قمنم ،هل٤مؿمدؿ ُمٕمدلوف احلًدٜمل ،دار اًم٘مٚمدؿ ،سمدػموتً ،مٌٜمد٤من ،اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مًمري٦م (  31م).
 )119ؿمدددجلة ـمدددقسمك ،اعم١مًمدددػ :حمٛمدددهلل ُمٝمدددهللي احلددد٤ماليُ ،مٜمِمدددقرات ُم١مؾمًددد٦م إقمٚمٛمدددل
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت.
 )119ذح إطم٘مدد٤مق احلددؼ ،شمدد٠مًمٞمػ :اًمًددٞمهلل اعملقمٌمدد ،شمٕمٚمٞمددؼ :اًمًددٞمهلل ؿمددٝم٤مب اًمددهلل ـ اعملقمٌم د
اًمٜمجٗمل /شمّمحٞمح :اًمًٞمهلل إسملاهٞمؿ اعمٞم٤مٟمجل ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمدقرات ُمٙميٌد٦م ه د٦م ا اًمٕمٔمٛمدك
اعملقمٌم اًمٜمجٗمل-ىمؿ – إ لان.
 )111ذح أصقل اًمٙم٤مذم ،عمحٛمهلل ص٤مًمح اعم٤مزٟمهللراينُ ،مع شمٕم٤مًمٞمؼ :اعمػمزا أسمق احلًدـ اًمِمدٕملاين،
وٌط وشمّمحٞمح :قمدكم قم٤مؿمدقر ،دار إطمٞمد٤مء اًمدؽماث اًمٕمدليب ًمٚمٓمٌ٤مقمد٦م واًمٜمنمد واًميقز دع -
سمػموت ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  1111 - 11م.
 )113ذح إظمٌ٤مرً ،مٚم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمليب ،حت٘مٞمؼ :اًمًدٞمهلل حمٛمدهلل احلًدٞمٜمل اجلد زمُ ،م١مؾمًد٦م
اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 1 1 ،هد.
 )1 1ذح هن٩م اًمٌ هم٦م ،اعم١مًمػ :اسمـ أيب احلهلل هلل ،حت٘مٞمؼ :حمٛمدهلل أسمدق اًمٗمْمدؾ إسمدلاهٞمؿ ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم ، 393 - 991 ،اًمٜمدد٤مذ :دار إطمٞمدد٤مء اًمٙميدد٥م اًمٕملسمٞمدد٦م  -قمٞمًددك اًمٌدد٤ميب احلٚمٌددل
وذيم٤مه.
 )1اًمِمٕم٤مال احلًٞمٜمٞم٦م ،اعم١مًمػ :طمًـ اًمِمػمازي ،دار اًمّم٤مدق ،سمػموتً ،مٌٜم٤من.
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 )1 1اًمِمٞمٕم٦م ذم قم٘م٤ماهللهؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ ،اعم١مًمػ :أُمػم حمٛمدهلل اًمٙمد٤مفمٛمل اًم٘مزو ٜمدل ،دار اًمزهدلاء،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م  939هد.
 )1 9اًمّمددحٞمٗم٦م اهل٤مد دد٦م واًميحٗمدد٦م اعمٝمهلل دد٦م ،اعم١مًمددػ :إسمددلاهٞمؿ سمددـ اعمحًددـ اًمٙم٤مؿمدد٤مين ،اًمٜمدد٤مذ:
ُمهللرؾم٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي (ع)  -ىمؿ اعم٘مهللؾم٦م.
 )1 1اًمٍماط اعمًي٘مٞمؿ إمم ُمًيح٘مل اًمي٘مهلل ؿ ،اعم١مًمػ :أسمق حمٛمهلل قمكم سمـ قٟمس اًمٕم٤مُمكم اًمٜمٌ٤مـمل
اًمٌٞم٤ميضُ ،مٓمٌٕمد٦م احلٞمدهللريٟ ،منمد اعمٙميٌد٦م اًملودق ٦م يطمٞمد٤مء أصمد٤مر اجلٕمٗمل د٦م ،ط /إومم
 911هد.
 )1 9ساط اًمٜمج٤مةً ،مٚمٛمػمزا ضمقاد اًميؼم زي ،اًمٜم٤مذ :اعمليمز اًمري٘م٤مذم أُملم  -ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
 339 - 1 1مُ .م طمٔمدد٤مت :ساط اًمٜمجدد٤مة ذم أضمقسمدد٦م آؾمدديٗمي٤مءات ٕيب اًم٘م٤مؾمددؿ
اخلقالُ ،مع شمٕمٚمٞم٘م٤مت وُمٚمحؼ ًمٚمِمٞمل ضمقاد اًميؼم زي.
 )1 9صقت احلؼ ودقمقة اًمّمهللق ،اعم١مًمدػ :اًمِمدٞمل ًمٓمدػ ا اًمّمد٤مذم ،اًمٜمد٤مذ :دار اًميٕمد٤مرف
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 )1 9صٞم٤مٟم٦م اًم٘ملان ُمـ اًميحل ػ ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ه٤مدي ُمٕملوم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إوممُ ،م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد
ايؾم ُمل ،ىمؿ 1 9 ،هد.
 )1 1ضسم٧م طمٞمهللري ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل اًمٚمٙمٝمٜمقي ،ـمٌٕم٦م اهلٜمهلل.
 )1 3ـملااددػ اعم٘مدد٤مل ذم ُمٕملومدد٦م ـمٌ٘مدد٤مت اًملضمدد٤ملً ،مٕمددكم أصددٖمل سمددـ حمٛمددهلل ؿمددٗمٞمع اجلدد٤مسمٚم٘مل
اًمؼمضمقردي ،حت٘مٞمؼُ :مٝمهللي اًملضم٤مال ،وحمٛمقد اعملقمٌم ،اًمٜم٤مذُ :مٙميٌد٦م ه د٦م ا اًمٕمٔمٛمدك
اعملقمٌم اًمٜمجٗمل ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  1 1هد.
 )111اًمٓملااػ ذم ُمٕملوم٦م ُمذاه٥م اًمٓمقااػٕ ،يب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمدـ ُمقؾمدك سمدـ ـمد٤مووس احلدكم،
اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م اخلٞم٤مم  -ىمؿ 933 ،هد.
 )11اًمٓملااػ ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ ـم٤موس ،إ لان 111 ،هد.
 )111قمٌددهلل ا سمددـ ؾمددٌ٠م وأؾمدد٤مـمػم أظمددلى ،اعم١مًمددػُ :ملشم٣مدد اًمٕمًددٙملي ،اًمٓمٌٕمدد٦م اخل٤مُمًدد٦م،
911هدٟ -منم دار اًمزهلاء ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت ً -مٌٜم٤من.
 )119قمٍم اًمٔمٝمقر ،اعم١مًمػ :اًمِمدٞمل قمدكم اًمٙمدقراين اًمٕمد٤مُمكم ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ،ؿمدٕمٌ٤من ، 111
اعمٓمٌٕم٦مُ :مٙمي٥م ايقم م ايؾم ُمل – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مٙمي٥م ايقم م ايؾم ُمل – ىمؿ.
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 )111اًمٕمّمٛم٦م ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل قمكم اعمدٞم ين ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 11 ،اًمٜمد٤مذُ :مليمدز إسمحد٤مث
اًمٕم٘م٤ماهلل ٦م  -ىمؿ – إ لان.
 )119اًمٕم٘مددهلل اًمٜمْمددٞمهلل واًمددهللر اًمٗمل ددهلل ،اعم١مًمددػ :حمٛمددهلل سمددـ احلًددـ اًم٘مٛمددل ،حت٘مٞمددؼ :قمددكم أوؾمددط
اًمٜمدد٤مـم٘مل ،اعمًدد٤مقمهلل :ؾمددٞمهلل ه٤مؿمددؿ ؿمٝملؾمددي٤مينً ،مٓمٞمددػ ومددلادي ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم- 119 ،
 91ش ،اعمٓمٌٕم٦م :دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
 )119قم٘مٞمهللة اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :دوا ٧م م دوٟمٚمهللؾمـ ،شمٕمل ٥م :ع مُ ،مٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة.
 )119قمٚمددؾ اًمنمددااعً ،مٚمِمددٞمل اًمّمددهللوق ،حت٘مٞمددؼ :اًمًددٞمهلل حمٛمددهلل صدد٤مدق سمحددل اًمٕمٚمددقم ،اعمٙميٌدد٦م
احلٞمهللر ٦م وُمٓمٌٕميٝم٤م  -اًمٜمجػ 919 ،هد 399-م.
 )111قمٚمددؿ ايُمدد٤مم ،شمدد٠مًمٞمػ :حمٛمددهلل احلًددلم اعمٔمٗمددل ،دار اًمٜمنم د :دار اًمزهددلاء ًمٚمٓمٌ٤مقمدد٦م واًمٜمنم د
واًميقز ع ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 111 ،هد 311 -م.
 )113قمٚمقم اًم٘ملهن ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل حمٛمدهلل سمد٤مىمل احلٙمدٞمؿ ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مًمريد٦م ،رسمٞمدع اًمريد٤مين ، 1 9
اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اهل٤مدي – ىمؿ ،اًمٜم٤مذ :جمٛمع اًمٗمٙمل ايؾم ُمل.
 )191قمٛمهللة اًمزاال ذم إدقمٞم٦م واًمز د٤مرات ،اعم١مًمدػ :طمٞمدهللر احلًدٞمٜمل اًمٙمد٤مفمٛمل ،دار اًميٕمد٤مرف،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 933 ،هد.
 )19اًمٕمٛمهللة ،اعم١مًمػ :اسمـ اًمٌٓمل ؼ ،مج٤مدي إومم  ، 119اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل
اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )191قمٞمقن أظمٌ٤مر اًملو٤م ،اعم١مًمػٕ :يب ضمٕمٗمدل حمٛمدهلل سمدـ قمدكم سمدـ احلًدلم سمدـ سم٤مسمق دف اًم٘مٛمدل،
اعمٚم٘م٥م قمٜمهللهؿ سم٤مًمّمهللوق ،ـمٌٕم٦م إ لان 9 1 ،هد.
 )199قمٞمقن اعمٕمجزات ،اعم١مًمػ :طمًلم سمـ قمٌهلل اًمقهد٤مبُ ،م١مؾمًد٦م إقمٚمٛمدل ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مًمريد٦م،
 119هد.
 )191هم٤م ٦م اعملام وطمج٦م اخلّم٤مم ذم شمٕمٞملم ايُم٤مم ،اعم١مًمػ :ه٤مؿمؿ اًمٌحلاين ،حت٘مٞمؼ :اًمًدٞمهلل قمدكم
قم٤مؿمقر.
 )199اًمٖمهلل ل ذم اًمٙميد٤مب واًمًدٜم٦م وإدبً ،مٕمٌدهلل احلًدلم أمحدهلل إُمٞمٜمدل ،اًمٜمد٤مذ :دار اًمٙميد٤مب
اًمٕمليب  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًملاسمٕم٦م 939 ،هد 399-م.
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 )199اًمٖمٞمٌ٦م ،اعم١مًمػ :ؿمٞمل اًمٓم٤ماٗم٦م اًمٓمقد ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمل قمٌد٤مد ا اًمٓمٝمدلاين ،واًمِمدٞمل قمدكم
أمحهلل ٟم٤مصح ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اعمٕمد٤مرف ايؾمد ُمٞم٦م  -ىمدؿُ ،مٓمٌٕمد٦م هبٛمدـ ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
 1هد.
 )199اًمٖمٞمٌ٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ إسملاهٞمؿ اًمٜمٕمامين ،حت٘مٞمدؼ :ومد٤مرس طمًدقن يمدل ؿ ،اًمٜمد٤مذ :أٟمدقار
اهلهللى ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 111 ،هد.
 )191ومهللك ذم اًمي٤مر ل ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل حمٛمهلل سمد٤مىمل اًمّمدهللر ،حت٘مٞمدؼ :قمٌدهلل اجلٌد٤مر ذارة ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم 331 - 1 9 ،م ،اًمٜم٤مذُ :مليمز اًمٖمهلل ل ًمٚمهللراؾم٤مت ايؾم ُمٞم٦م.
 )193وملااهلل إصقل ،شم٠مًمٞمػ :اًمِمٞمل إٟمّم٤مري ،إقمدهللاد :جلٜمد٦م حت٘مٞمدؼ شمدلاث اًمِمدٞمل إقمٔمدؿ،
اًمٓمٌٕمدد٦م إومم ،ؿمددٕمٌ٤من اعمٕمٔمددؿ  ، 1 3اعمٓمٌٕمدد٦م :سمدد٤مىملي – ىمددؿ ،اًمٜمدد٤مذ :جمٛمددع اًمٗمٙمددل
ايؾم ُمل.
 )111وملق اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :احلًـ سمـ ُمقؾمدك اًمٜمدقسمخيل  -دار إودقاء  -سمدػموت  -اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مًمري٦م  111 -هد.
 )11ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم إصمٌد٤مت حتل دػ يميد٤مب رب إرسمد٤مب ،اعم١مًمدػ :طمًدلم سمدـ حمٛمدهلل شم٘مدل
اًمٜمقري اًمٓمؼمد ،ـمٌٕم٦م إ لان 931 ،هد.
 )111اًمٗمّمددقل اعمخيدد٤مرة ،اعم١مًم دػ :اًمنم د ػ اعملشم٣مدد ،حت٘مٞمددؼ :اًمًددٞمهلل ٟمددقر اًمددهلل ـ ضمٕمٗمل دد٤من
إصدٌٝم٤مين ،واًمِمددٞمل ٕم٘مددقب اجلٕمٗمددلي ،واًمِمددٞمل حمًددـ إمحددهللي ،اًمٜمدد٤مذ :دار اعمٗمٞمددهلل
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 1 1 ،هد 339-م.
 )119اًمٗمّمددقل اعمٝمٛمدد٦م ذم شمدد٠مًمٞمػ إُمدد٦م ،اعم١مًمددػ :قمٌددهلل احلًددلم ذف اًمددهلل ـ اعمقؾمددقي ،دار
اًمزهلاء ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م 999 ،هد.
 )111اًمٗمْم٤ماؾ ،اعم١مًمػ :ؿم٤مذان سمـ ضمؼماٞمدؾ اًم٘مٛمدل 391 - 91 ،م ،اعمٓمٌٕمد٦م :احلٞمهللر د٦م -
اًمٜمجػ إذف ،اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات اعمٓمٌٕم٦م احلٞمهللر ٦م وُمٙميٌيٝم٤م  -اًمٜمجػ إذف.
 )119اًمٗمقااهلل اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح قم٘م٤ماهلل ايُم٤مُمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل مجٞمؾ محقد.
 )119اًمٗمقااهلل اعمهللٟمٞم٦م واًمِمدقاههلل اعمٙمٞمد٦م ،اعم١مًمدػ :حمٛمدهلل أُمدلم آؾمدؽمهسم٤مدي ،اًمًدٞمهلل ٟمدقر اًمدهلل ـ
اًمٕم٤مُمكم( ،اًمٗمقااهلل اعمهللٟمٞمد٦م ًم ؾمدؽمهسم٤مدي ،وهب٤مُمِمدف يميد٤مب :اًمِمدقاههلل اعمٙمٞمد٦مً ،مٜمدقر اًمدهلل ـ
اًمٕم٤مُمكم) حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمل رمح٦م ا اًملمحيل إرايمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 111 ،هد.
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 )119ذم فم ل اًميقطمٞمهلل ،اعم١مًمػ :اًمِمدٞمل ضمٕمٗمدل اًمًدٌح٤مين ، 1 1 ،اًمٜمد٤مذُ :مٕم٤موٟمٞمد٦م ؿمد١مون
اًميٕمٚمٞمؿ واًمٌحقث ايؾم ُمٞم٦م ذم احل٩م.
 )111ىم٤مُمقس اًملضم٤مل ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل حمٛمدهلل شم٘مدل اًميًدؽمي ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم 1 3 ،ه /ىمدؿ،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )113اًم٘ملان اًمٙمل ؿ وروا ٤مت اعمهللرؾميلم ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل ُملشم٣م اًمٕمًدٙملي ،ذيمد٦م اًميقطمٞمدهلل
ًمٚمٜمنم ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 339 ،م.
 )191ىملب ايؾمٜم٤مد ،اعم١مًمػ :احلٛمػمي ،ـمٌٕم٦م إ لان 991 ،هد.
 )19ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،اعم١مًمػٟ :مٕمٛم٦م ا اجلزاالي  -اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مُمٜم٦م  -سمػموت.
 )191اًمٙم٤مذم ،اعم١مًمػ :أسمق ضمٕمٗمل حمٛمهلل سمـ ٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اًمٙمٚمٞمٜمل ،صدححف وقمٚمدؼ قمٚمٞمدف:
قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمي٥م ايؾم ُمٞم٦م  -ـمٝملان ،اًمٓمٌٕم٦م اًمًد٤مسمٕم٦م  919ش.
[ يمي٤مب اًمٙم٤مذم صمامن جمٚمهللات ،إول واًمريد٤مين شمًدٛمك أصدقل اًمٙمد٤مذم ،واًمري٤مًمد٨م إمم اًمًد٤مسمع
شمًٛمك :اًمٗملوع ،واًمري٤مُمـ ًٛمك اًملوو٦م ُمـ اًمٙم٤مذم].
 )199يم٤مُمؾ اًمز ٤مرات ،اعم١مًمػ :ضمٕمٗمل سمـ حمٛمهلل سمـ ىمقًمق ف ،صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :قمٌدهلل احلًدلم
إُمٞمٜمل ،اعمٓمٌٕم٦م اعملشمْمق ٦م سم٤مًمٜمجػ  999هد.
 )191يمي٤مب إرسمٕملم ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ـم٤مهل اًم٘مٛمل اًمِمػمازي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل ُمٝمدهللي اًملضمد٤مال،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 1 ،هد ،اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم ،اًمٜم٤مذ :اعمح٘مؼ.
 )199يمي٤مب اًمٓمٝمد٤مرة (ط.ق) ،اعم١مًمدػ :اًمِمدٞمل إٟمّمد٤مري ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م هل اًمٌٞمد٧م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
 )199يمي٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اخلٛمٞمٜمل ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٓمٌٕم٦م ُمٝمل – ىمؿ.
 )199يمي٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اخلقال ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ،اعمٓمٌٕمد٦م :هبدلام ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م
هل اًمٌٞم٧م

ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم – ىمؿ.

 )191يمي٤مب اعمٙم٤مؾم٥م ،عملشم٣م إٟمّم٤مري ،حت٘مٞمؼ :جلٜمد٦م حت٘مٞمدؼ شمدلاث اًمِمدٞمل إقمٔمدؿ ،اعمد١ممتل
اًمٕم٤معمل سمٛمٜم٤مؾمدٌ٦م اًمدذيملى اعمئق د٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م عمدٞم د اًمِمدٞمل إٟمّمد٤مر ُ -مٓمٌٕمد٦م سمد٤مىملي  -ىمدؿ،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م  111هد.
 )193يمي٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اًمٙمقذمُ ،م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل  -سمػموت.
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 )191يمِمػ احل٘م٤ماؼ ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل قمكم هل حمًـ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م ُمٜم٘محد٦م وُمز دهللة- 1 3 ،
 ، 333اًمٜم٤مذ :دار اعمٞمزان ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 )19يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕملوم٦م إاٛم٦م ،اعم١مًمػ :قمكم سمـ قمٞمًك إرسمكم ،شمٕمٚمٞمدؼ :ه٤مؿمدؿ اًملؾمدقزم،
اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمؿ  91هد.
 )191يمِمػ اًمٚمري٤مم ،شم٠مًمٞمػ :اًمٗم٤موؾ اهلٜمهللي ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
 ، 1 9اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )199يمِمػ اعمٝمؿ ذم ـمل ؼ ظمؼم همهلل ل ظمؿ ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل ه٤مؿمدؿ اًمٌحلاين،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م
إطمٞم٤مء شملاث اًمًٞمهلل ه٤مؿمؿ اًمٌحلاين.
 )191يمٗم٤م ٦م إطمٙم٤مم ،شم٠مًمٞمػ :اعمح٘مؼ اًمًٌزواري ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمل ُملشم٣مد اًمدقاقمٔمل إرايمدل،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 119 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕمد٦م جلامقمد٦م اعمهللرؾمدلم سم٘مدؿ
اعمنموم٦م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )199يمٚمٞمد٤مت ذم قمٚمدؿ اًملضمد٤مل ،جلٕمٗمدل اًمًددٌح٤مين ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمدد٦م
جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مًمري٦م 1 1 ،هد.
 )199يمامل اًمهلل ـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل اًمّمهللوق ،حت٘مٞمؼ :شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمدؼ :قمدكم أيمدؼم
اًمٖمٗم٤مري ،حملم احللام  999 - 119ش ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمد٦م
جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
ً )199م١مًم١مة اًمٌحل ـ ذم إظمٌ٤مر وشملاضمؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ،شم٠مًمٞمػ :قؾمدػ سمدـ أمحدهلل اًمٌحدلاين،
طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمهلل ص٤مدق سمحل اًمٕمٚمقمُ ،م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م

ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنمد –

ىمؿ إ لان.
 )191اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مء ،اعم١مًمدػ :اًميؼم دزي إٟمّمد٤مري ،حت٘مٞمدؼ :اًمًدٞمهلل ه٤مؿمدؿ اعمدٞم ين ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم 1 ،رُمْم٤من  ، 1 1اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اهل٤مدي ،اًمٜم٤مذ :دومؽم ٟمنم اهلد٤مدي  -ىمدؿ –
إ لان.
 )193اًمٚمقاُمع اًمٜمقراٟمٞم٦م ذم أؾمامء قمكم وأهؾ سمٞميدف اًم٘ملهٟمٞمد٦م ،اعم١مًمدػ :ه٤مؿمدؿ احلًدٞمٜمل اًمٌحدلاين،
اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمؿ  931هد.
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ُ )191م٤ما٦م ُمٜم٘مٌ٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ أمحهلل اًم٘مٛمل ،حت٘مٞمؼُ :مهللرؾم٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي (ع)  /إذاف:
اًمًٞمهلل حمٛمهلل سم٤مىمل سمـ اعملشم٣م اعمقطمهلل إسمٓمحل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم اعمح٘م٘م٦م اعمًٜمهللة ،ذي احلج٦م
 ، 119اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :مهللرؾم٦م ايُمد٤مم اعمٝمدهللي (ع) سمد٤محلقزة اًمٕمٚمٛمٞمد٦م  -ىمدؿ
اعم٘مهللؾم٦م.
 )19جمٛمع اًمٌحل ـ ،اعم١مًمػ :ومخل اًمهلل ـ اًمٓملحيل ،حت٘مٞمدؼ :أمحدهلل احلًدٞمٜملُ ،م١مؾمًد٦م اًمقومد٤مء،
سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 119 ،هد.
 )191جمٛمع اًمٌٞم٤من ،اعم١مًمػ :اًمٓمؼمد ،حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم إظمّم٤ماٞملم،
اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م إقمٚمٛمددل ًمٚمٛمٓمٌققمدد٤مت  -سمددػموت – ًمٌٜمدد٤من ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم- 1 9 ،
 339م.
 )199جمٛمع اًمٜمقر ـ ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل أسمق احلًـ اعملٟمهللي ،ـمٌٕم٦م طمجل ٦م.
 )191جمٛمققم٦م اًملؾم٤ماؾ ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل ًمٓمػ ا اًمّم٤مذم.
 )199اعمح٤مؾمـ اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م ذم أضمقسم٦م اعمً٤ماؾ اخللاؾم٤مٟمٞم٦م ،حلًلم هل قمّمٗمقر اًمدهللرازي اًمٌحدلاين،
ُملاضمٕم٦م :اًمهلليميقر طمٌٞم٥م قمٌهلل اًمٙمل ؿ اعملشم٣م ،اًمٜم٤مذ :دار اعمنمق اًمٕمليب اًمٙمٌػم ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم 933 ،هد  393 -م.
 )199حم٤مضات ذم آقمي٘م٤مدات ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل قمكم اعمٞم ين ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 11 ،اًمٜمد٤مذ:
ُمليمز إسمح٤مث اًمٕم٘م٤ماهلل ٦م  -ىمؿ – إ لان.
 )199اعمحيي ،اعم١مًمػ :طمًـ سمدـ ؾمدٚمٞمامن احلكم،حت٘مٞمدؼ :ؾمدٞمهلل قمدكم أذف911 – 111 ،
ش ،اعمٓمٌٕم٦م :ذ ٕم٧م ،اًمٜم٤مذ :اٟميِم٤مرات اعمٙميٌ٦م احلٞمهللر ٦م.
 )191خميٍم اًمٌّم٤مال ،اعم١مًمػ :احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلغم ،حت٘مٞمؼُ :مِمي٤مق اعمٔمٗمل.
ُ )193مهلل ٜم٦م اعمٕم٤مضمز ذم دٓاؾ إاٛم٦م إـمٝم٤مر وُمٕم٤مضمزهؿ ،اعم١مًمػ :ه٤مؿمؿ احلًدٞمٜمل اًمٌحدلاين،
ُمٙميٌ٦م اعمحٛمقدي ،ـمٝملان.
ُ )111ملهة إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار ( أو ُم٘مهللُم٦م اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘ملهن) ،شمد٠مًمٞمػ :أيب احلًدـ
اًمنم ػ سمـ اعمقمم حمٛمهلل ـم٤مهل اًمٜمٌ٤مـمل اًمٗميقينُ ،مٓمٌٕم٦م ايومي٤مء ،ـمٝملان  991هد.
ُ )11ملهة اًمٕم٘مقل ،عمحٛمهلل سم٤مىمل اعمجٚمز ،إظملاج وُم٘م٤مسمٚم٦م وشمّمحٞمح :اًمِمدٞمل قمدكم أظمقٟمدهللي،
حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :ضمٕمٗمل احلًٞمٜمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمي٥م ايؾم ُمٞم٦م  -ـمٝملان ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
 1هد.
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 )111اعملاضمٕم٤متً ،مٕمٌهلل احلًلم ذف اًمهلل ـ اعمقؾمقي ،حت٘مٞمؼ :طمًلم اًملايض ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م،
 111هد  311 -م.
ُ )119ملىمدهلل ايُمدد٤مم احلًددلم (ع) ،اعم١مًمددػ :اًمًدٞمهلل حتًددلم هل ؿمددٌٞم٥م ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم، 11 ،
اعمٓمٌٕم٦م :ذ ٕم٧م – ىمؿ ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗم٘مف ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
ُ )111ملوج اًمذه٥م وُمٕم٤مدن اجلدقهل ،اعم١مًمدػ :قمدكم سمدـ احلًدلم سمدـ قمدكم اعمًدٕمقدي ،حت٘مٞمدؼ:
حمٛمهلل حمٞمل اًمهلل ـ قمٌهلل احلٛمٞمهلل ،دار اًمٗمٙمل ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م 939 ،هد.
 )119اعمزار اًمٙمٌػم ًمٚمٛمِمٝمهللي ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمـ اعمِمٝمهللي ،حت٘مٞمؼ :ضمقاد اًم٘مٞمقُمل إصدٗمٝم٤مين،
اًمٓمٌٕم٦م إومم ،رُمْم٤من اعمٌ٤مرك  ، 1 3اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل ،اًمٜمد٤مذٟ :منمد
اًم٘مٞمقم  -ىمؿ – إ لان.
 )119اعمزار ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل اعمٗمٞمهلل ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل حمٛمهلل سم٤مىمل إسمٓمحل ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م1 1 ،
  339م ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمهلل ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت – ًمٌٜم٤من. )119اعمزار ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمدـ ُمٙمدل اًمٕمد٤مُمكم اجلز ٜمدل اًمِمدٝمػم سم٤مًمِمدٝمٞمهلل إول ،حت٘مٞمدؼ وٟمنمد:
ُمهللرؾم٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي

 ،ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 1 ،هد.

 )111اعمً٤ماؾ اًمنو ٦م ،شم٠مًمٞمػ :اعمٗمٞمهلل .حت٘مٞمؼ :ص٤ما٥م قمٌهلل احلٛمٞمهلل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمدهلل ًمٚمٓمٌ٤مقمد٦م
واًمٜمنم واًميقز ع ،سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م 339 - 1 1 ،م.
 )113اعمً٤ماؾ اًمٕمٙمؼم ٦م ،اعم١مًمدػ :اًمِمدٞمل اعمٗمٞمدهلل ،حت٘مٞمدؼ :قمدكم أيمدؼم ايهلدل اخللاؾمد٤مين ،اًمٓمٌٕمد٦م
اًمري٤مٟمٞمدد٦م 339 - 1 1 ،م ،اًمٜمدد٤مذ :دار اعمٗمٞمددهلل ًمٚمٓمٌ٤مقمدد٦م واًمٜمنم د واًميقز ددع  -سمددػموت –
ًمٌٜم٤من.
ُ )131مً٤ماؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمل ،اعم١مًمػ :اسمـ ايُم٤مم ضمٕمٗمل اًمّم٤مدق (ع) ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م هل اًمٌٞم٧م
يطمٞم٤مء اًمؽماث  -ىمؿ اعمنموم٦م ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ،ذي اًم٘مٕمدهللة  ، 113اعمٓمٌٕمد٦مُ :مٝمدل –
ىمؿ ،اًمٜم٤مذ :اعم١ممتل اًمٕم٤معمل ًممُم٤مم اًملو٤م (ع) ُ -مِمٝمهلل اعم٘مهللؾم٦م.
ُ )13مًدديهللرك اًمقؾمدد٤ماؾ ،اعم١مًمددػ :طمًددلم اًمٜمددقري اًمٓمددؼمد ،اعمٙميٌدد٦م ايؾم د ُمٞم٦م ،ـمٝمددلان
 911هد.
ُ )131مًيهللريم٤مت قمٚمدؿ رضمد٤مل احلدهلل ٨م ،اعم١مًمدػ :اًمِمدٞمل قمدكم اًمدٜمامزي اًمِمد٤مهلودي ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم ،رسمٞمع أظمل  ، 1 1اعمٓمٌٕم٦م :ؿمٗمؼ – ـمٝملان ،اًمٜم٤مذ :اسمـ اعم١مًمػ.
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ُ )139مًيٓملوم٤مت اًمناال ،اعم١مًمػ :اسمـ إدر س احلكم ،حت٘مٞمدؼ :جلٜمد٦م اًميح٘مٞمدؼ ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م،
ُ ، 1مٓمٌٕمد٦م ُم١مؾمًدد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمدد٦م
جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
ُ )131مًددٜمهلل اًملودد٤م (ع) ،اعم١مًمددػ :داود سمددـ ؾمددٚمٞمامن اًمٖمدد٤مزي ،حت٘مٞمددؼ :حمٛمددهلل ضمددقاد احلًددٞمٜمل
اجلد زم ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ، 1 1 ،اعمٓمٌٕمد٦مُ :مٓمٌٕمدد٦م ُمٙميد٥م ايقمد م ايؾمد ُمل ،اًمٜمدد٤مذ:
ُمليمز اًمٜمنم اًمي٤مسمع عمٙمي٥م ايقم م ايؾم ُمل.
ُ )139مِمدد٤مرق اًمِمددٛمقس اًمهللر دد٦م ذم أطم٘مٞمدد٦م ُمددذه٥م إظمٌ٤مر دد٦مً ،مٕم دهللٟم٤من قمددقزم هل قمٌددهلل اجلٌدد٤مر
اعمقؾمقي اًمٌحلاينُ ،مٜمِمقرات :اعمٙميٌ٦م اًمٕمهللٟم٤مٟمٞم٦م  -اًمٌحل ـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 119 ،هدد -
 319م.
ُ )139مِمدد٤مرق أٟمددقار اًمٞم٘مددلم ،اعم١مًمددػ :رضمدد٥م اًمددؼمدُ ،مٜمِمددقرات إقمٚمٛمددل ًمٚمٛمٓمٌققمدد٤مت -
سمػموت ً -مٌٜم٤من.
ُ )139مِمٙم٤مة إٟمقار ،شم٠مًمٞمػ :قمكم اًمٓمؼمد ،حت٘مٞمؼُ :مٝمهللي هقؿمٛمٜمهلل ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم، 1 1 ،
اعمٓمٌٕم٦م :دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م.
ُ )131مّمدد٤مسمٞمح إٟمددقار ذم طمددؾ ُمِمددٙم ت إظمٌدد٤مرً ،مٕمٌددهلل ا ؿمددؼم ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م اًمٜمددقر
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمدػموت ًمٌٜمد٤من ،اًمٓمٌٕمد٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م 119 ،هدد  319 -م .وهدل ُمّمدقرة قمدـ
ٟمًخ٦م أظملى ،إصهللارُ :مٙميٌ٦م سمّمػميت  -ىمؿ إ لان ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -اًمٜمجػ ،سمهللون رىمؿ
وشم٤مر ل اًمٓمٌٕم٦م.
ُ )133مّمددٌ٤مح اًمٌ همدد٦م (ُمًدديهللرك هندد٩م اًمٌ همدد٦م) ،اعم١مًمددػ :اعمػمضمٝمدد٤مينُ ، 911 ،م طمٔمدد٤مت:
ُمًيهللرك هن٩م اًمٌ هم٦م اعمقؾمقم سمٛمّمٌ٤مح اًمٌ هم٦م ذم ُمِمٙمقة اًمّمٞم٤مهم٦م ٟ /مًخ٦م خمٓمقـم٦م.
ُ )911مّمٌ٤مح اًمٗم٘م٤مه٦م ،شم٘مل ل أسمح٤مث أيب اًم٘م٤مؾمؿ اعمقؾمقي اخلقال ،سم٘مٚمدؿ :حمٛمدهلل قمدكم اًميقطمٞمدهلل
اًميؼم زي ،اًمٜم٤مذُ :مٙميٌ٦م اًمهللاوري  -ىمؿ - ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم اعمح٘م٘م٦م.
ُ )91مّمٌ٤مح اًمٗم٘مٞمف ،شم٠مًمٞمػ :هىم٤م رو٤م اهلٛمهللاين ،اعمٓمٌٕمد٦م :طمٞمدهللري ،اًمٜمد٤مذُ :مٜمِمدقرات ُمٙميٌد٦م
اًمّمهللر – ـمٝملان.
ُ )911مّمٌ٤مح اعميٝمجهلل ،اعم١مًمػ :اًمِمٞمل اًمٓمدقد ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم،
ُم١مؾمً٦م وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.

 33 - 1م ،اًمٜمد٤مذ:
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ُ )919مّمٌ٤مح اهلهللا د٦م إمم اخل ومد٦م واًمقٓ د٦م ،اعم١مًمدػ :اخلٛمٞمٜمدل ُ -م١مؾمًد٦م اًمقومد٤مء  -سمدػموت -
اًمٓمٌٕم٦م إومم  119 -هد.
 )911اعمّمددٌ٤مح ،اعم١مًمددػ :اًمٙمٗمٕمٛمددل ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمري٤مًمريدد٦م 319 - 119 ،م ،اًمٜمدد٤مذُ :م١مؾمًدد٦م
إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت – سمػموت.
ُ )919مع اخلٓمٞم٥م ذم ظمٓمقـمف اًمٕمل ْم٦م ،اعم١مًمػً :مٓمدػ ا اًمّمد٤مذمُ ،مٙميٌد٦م اًمّمدهللر ،ـمٝمدلان،
 931هد.
ُ )919مٕم٤مل اعمهللرؾميلم ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل ُملشم٣م اًمٕمًٙملي 331 - 1 1 ،م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمٜمٕمامن ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
ُ )919مٕم٤مين إظمٌد٤مر ،اعم١مًمدػ :حمٛمدهلل سمدـ قمدكم سمدـ احلًدلم سمدـ سم٤مسمق دف اًم٘مٛمدل ،شمّمدحٞمح :قمدكم
اًمٖمٗم٤مري ،دار اعمٕملوم٦م ،سمػموت  933هد.
ُ )911مٕمجؿ رضم٤مل احلهلل ٨م ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اخلقال ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م. 331 – 1 9 ،
ُ )913مٕملوم٦م احلهلل ٨م ،اعم١مًمػ :اًمٌٝمٌقدي.
 )9 1اعمٕمددغم سمددـ ظمٜمددٞمس ،اعم١مًمددػ :طمًددلم اًمًدد٤مقمهللي ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم 919 - 119 ،ش،
اعمٓمٌٕم٦م :دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
ُ )9مٗمي٤مح اًمٙملاُم٦م ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل حمٛمهلل ضمقاد اًمٕم٤مُمكم ،حت٘مٞمؼ :حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمِمٞمل حمٛمدهلل
سمدد٤مىمل اخل٤مًميصدد ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم ، 1 3 ،اعمٓمٌٕمدد٦مُ :م١مؾمًدد٦م اًمٜمنم د ايؾم د ُمل ،اًمٜمدد٤مذ:
ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
ُ )9 1م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم ،اعم١مًمػ :أسمق اًمٗملج إصٗمٝم٤مين ،دار اعمٕملومد٦م ًمٚمٓمٌ٤مقمد٦م واًمٜمنمد  -سمدػموت
ًمٌٜم٤من.
 )9 9اعم٘م٤مٓت واًمٗملق ،اعم١مًمػ :ؾمٕمهلل سمـ قمٌهلل ا إؿمٕملي اًم٘مٛمدل ،شمّمدحٞمح وشمٕمٚمٞمدؼ :حمٛمدهلل
ضمقاد ُمِمٙمقرُ ،مٓمٌٕم٦م طمٞمهللري ،ـمٝملان  399م.
ُ )9 1م٘م٤مًم٦م اًمِمٞمٕم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل اًمِمػمازي.
ُ )9 9م٘ميٓمٗمد٤مت وٓاٞمد٦م ،اعم١مًمدػ :ه د٦م ا اًمٕمٔمٛمددك اًمقطمٞمدهلل اخللاؾمد٤مين ،دار اعمحجد٦م اًمٌٞمْمدد٤مء،
سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1111م.
ُ )9 9مٙم٤مشمٞمدد٥م اًملؾمددقل ،اعم١مًمددػ :إمحددهللي اعمٞم د٤مٟمجل ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم ُ -مّمددحح٦م وُمٜم٘محدد٦م
وُمز هللة 331 ،م ،اعمٓمٌٕم٦م :دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م.
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ُ )9 9مٙم٤مرم إظم ق ،اعم١مًمػ :أسمق ٟمٍم ريض اًمهلل ـ احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمدؼمد،
ـمٌٕم٦م إ لان  999هد.
ُ )9 1مـ صٗم٤مت إاٛم٦م آصمٜمل قمنم  /إقمهللاد ُمليمز اعمّمٓمٗمك
ُ )9 3مٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم ،اعم١مًمػُ :مػمزا حمٛمهلل شم٘مل إصٗمٝم٤مين ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل قمكم قم٤مؿمقر ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم ، 11 ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت – سمػموت.
ُ )911مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،اعم١مًمػ :اسمـ سم٤مسمق ف اًم٘مٛمل اعمٚم٘م٥م سم٤مًمّمهللوق ،صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمدف:
قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مدؿ
اعمنموم٦م.
ُ )91مـ هٜم٤م وهٜم٤مك ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ،وٛمـ جمٛمققم٦م ُم٘م٤مٓت.
ُ )911مٜم٤مىم٥م هل أيب ـم٤مًم٥م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمدـ قمدكم سمدـ ؿمدٝمل هؿمدقب اعم٤مزٟمدهللراين ،ـمٌٕمد٦م إ دلان
 9 9هد.
 )919اعمٜم٤مىم٥م ،اعم١مًمػ :اعمقومؼ اخلقارزُمل ،حت٘مٞمدؼ :اًمِمدٞمل ُم٤مًمدؽ اعمحٛمدقدي ُ -م١مؾمًد٦م ؾمدٞمهلل
اًمِمٝمهللاء (ع) ،اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞمد٦م ،رسمٞمدع اًمريد٤مين  ، 1 1اعمٓمٌٕمد٦مُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل،
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾم ُمل اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
ُ )911مٜميٝمددك اًمهللرا د٦م ،اعم١مًمددػ :اًمًددٞمهلل حمٛمددهلل ضمٕمٗمددل اًمِمقؿمددؽمي ،اًمٓمٌٕمدد٦م اًمً٤مدؾمدد٦م، 1 9 ،
اعمٓمٌٕم٦م :همهلل ل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمي٤مب (اجلزاالي) ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
ُ )919مٜميٝمك اعمٓمٚم٥م ذم حت٘مٞمؼ اعمذه٥مٓ ،سمـ اعمٓمٝمل احلكم ،حت٘مٞمؼ :ىمًؿ اًمٗم٘مف ذم جمٛمع اًمٌحقث
ايؾم ُمٞم٦م ،شم٘مهلل ؿ :حمٛمقد اًمًٌدي٤مين ،اًمٜمد٤مذ :جمٛمدع اًمٌحدقث ايؾمد ُمٞم٦م إ دلان ُمِمدٝمهلل،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 1 ،هد.
ُ )919مٜمٝم٤مج إطمٙم٤مم ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ُمٝمهللي اًمٜملاىمل.
ُ )919مٜمٝم٤مج اًمؼماقم٦م ذم ذح هن٩م اًمٌ هم٦م ،اعم١مًمػ :اًمٕم ُم٦م ُمػمزا طمٌٞم٥م ا اخلدقالُ ،م١مؾمًد٦م
دار اًمقوم٤مء ،سمػموت.
ُ )911مٜمٝم٤مج اًمنم ٕم٦م ذم اًملد قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل ُمٝمهللي اًمٙم٤مفمٛمل اًم٘مزو ٜمل ،اعمٓمٌٕمد٦م
اًمٕمٚمق ٦م ،اًمٜمجػ  919هد.
ُ )913مٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ،اعم١مًمػ :اًمقطمٞمهلل اخللاؾم٤مين.
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 )991اعمٝمهللي اعمٜمئمل (ع) ذم وقء إطم٤مد د٨م وأصمد٤مر اًمّمدحٞمح٦م ،اعم١مًمدػ :ديمدؽم قمٌدهلل اًمٕمٚمدٞمؿ
قمٌهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌيقي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 333 - 111 ،م ،اًمٜمد٤مذ :اعمٙميٌد٦م اعمٙمٞمد٦م ُ -مٙمد٦م
اعمٙملُم٦م  -اًمًٕمقد ٦م  /دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 )99اعمقاضمٝم٤مت طمقار سملم اًمًٜم٦م واًمِمدٞمٕم٦م ،اعم١مًمدػ :اًمدهلليميقر قمٌدهلل اجلٌد٤مر ذارةُ ،مليمدز أهدؾ
اًمٌٞم٧م ايؾم ُمل ،ؾمهللين -اًمٓمٌٕم٦م إومم 333 ،م.
ُ )991مقاىمدػ اًمِمدٞمٕم٦م ،اعم١مًمدػ :إمحددهللي اعمٞمد٤مٟمجل ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ،رضمد٥م اعملضمدد٥م ، 1 9
اعمٓمٌٕمد٦مُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل اًمي٤مسمٕمد٦م جلامقمدد٦م
اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
ُ )999مقؾمددققم٦م أطم٤مد دد٨م أهددؾ اًمٌٞمدد٧م (ع) ،اعم١مًمددػ :اًمِمددٞمل هدد٤مدي اًمٜمجٗمددل ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم،
1111 - 119م ،اعمٓمٌٕمدد٦م :دار إطمٞمدد٤مء اًمددؽماث اًمٕمددليب ًمٚمٓمٌ٤مقمدد٦م واًمٜمنمدد واًميقز ددع -
سمػموت – ًمٌٜم٤من ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمليب ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًميقز ع  -سمدػموت –
ًمٌٜم٤من.
ُ )991مقؾمدققم٦م ايُمد٤مم اجلددقاد (ع) ،اعم١مًمدػ :اًمًدٞمهلل احلًددٞمٜمل اًم٘مزو ٜمدل ،حت٘مٞمددؼ :إذاف :أيب
اًم٘م٤مؾمؿ اخلزقمكم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ذي احلج٦م  ، 1 3اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم – ىمؿ ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
وزم اًمٕمٍم (ع) ًمٚمهللراؾم٤مت ايؾم ُمٞم٦م  -ىمؿ اعمنموم٦م.
 )999اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظمٌ٤مر ،شم٠مًمٞمػ :ه٤مؿمؿ ُمٕملوف-دار اًمٙمي٤مب اًمٚمٌٜم٤مين-سمػموت.
ُ )999مٞمزان احلٙمٛم٦م ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل اًمل ِمٝملي ،حت٘مٞمؼ :دار احلدهلل ٨م ،اًمٓمٌٕمد٦م إومم ،اعمٓمٌٕمد٦م:
دار احلهلل ٨م ،اًمٜم٤مذ :دار احلهلل ٨م.
ٟ )999مي٤ما٩م إومٙم٤مر ذم ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٗم٤مر ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل اًمگٚمپ٤م گ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،حملم احللام
 ، 1 9اعمٓمٌٕم٦م :أُمػم ،اًمٜم٤مذ :دار اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ  -ىمؿ اعم٘مهللؾم٦م.
ٟ )991مٔم٤مم احلٙمؿ ذم ايؾم مً ،مٚمٛمٜمئملي ،ىم٤مم سم٤مًميٚمخٞمص واًميٕمٚمٞمؼ جلٜم٦م إسمحد٤مث ايؾمد ُمٞم٦م
ذم ُمٙمي٥م ؾمامطميف ،اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م ه٤مؿمٛمٞمقن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 911 ،ش.
ٟ )993مٗمحدد٤مت اًم هددقت ذم ًمٕمددـ اجلٌدد٧م واًمٓمدد٤مهمقت ،اعم١مًمددػ :قمددكم سمددـ قمٌددهلل اًمٕمدد٤مزم اًمٕمدد٤مُمكم
اًمٙمليمل ،خمٓمقط قضمهلل ذم ُمٙميٌ٦م رو٤م سملاُمٌقر ،اهلٜمهلل ،رىمؿ . 331
ٟ )911مٗمس اًملمحـ ذم ومْم٤ماؾ ؾمٚمامن ،اعم١مًمػ :اًمٜمقري اًمٓمؼمد.
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 )91هن٩م احلدؼ ويمِمدػ اًمّمدهللق ،اعم١مًمدػ :اسمدـ اعمٓمٝمدل احلدكم ،شم٘مدهلل ؿ :اًمًدٞمهلل رود٤م اًمّمدهللر،
شمٕمٚمٞمؼ :اًمِمٞمل قملم ا احلًٜمل إرُمقي ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم دار اهلجدلة -
ىمؿ 11 ،هد.
 )911هند٩م اًمًددٕم٤مدة ذم ُمًديهللرك هندد٩م اًمٌ همدد٦م ،اعم١مًمدػ :حمٛمددهلل سمد٤مىمل اعمحٛمددقدي ،اعمٓمٌٕمدد٦م :دار
اًميٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم. 939 ،
ٟ )919مقادر اعمٕمجزات ،اعم١مًمػ :حمٛمهلل سمدـ ضمل دل اًمٓمدؼمي (اًمِمدٞمٕمل) ،حت٘مٞمدؼُ :م١مؾمًد٦م ايُمد٤مم
اعمٝمهللي (ع) ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 1 1 ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ايُم٤مم اعمٝمهللي (ع)  -ىمؿ اعم٘مهللؾم٦م.
ٟ )911مددقر إٟمددقار ذح اًمّمددحٞمٗم٦م اًمًددج٤مد ٦م ،زسمددقر إاٛمدد٦م إـمٝمدد٤مر ،اعم١مًمددػٟ :مٕمٛمدد٦م ا
اجلزاالي ،ط 931:هد.
ٟ )919مقر اًمؼماهلم ،اعم١مًمػ :اًمًٞمهلل ٟمٕمٛم٦م ا اجلزاالي ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمهلل ُمٝمهللي اًملضم٤مال ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم ، 1 9 ،اعمٓمٌٕم٦مُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم ايؾمد ُمل ،اًمٜمد٤مذُ :م١مؾمًد٦م اًمٜمنمد ايؾمد ُمل
اًمي٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمهللرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م.
 )919ههللا ٦م إسملار إمم ـمل ؼ إاٛم٦م إـمٝم٤مر ،اعم١مًمػ :ؿمٝم٤مب اًمهلل ـ اًمٙمليمل اًمٕم٤مُمكم ،اًمٓمٌٕمد٦م
إومم 939 ،هد.
 )919اهلهللا ٦م ،اعم١مًمػ :اًمّمهللوق ،حت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م ايُم٤مم اهل٤مدي
اهل٤مدي

 ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ايُم٤مم

 ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 1 ،هد.

 )911اًمقٓ د٦م اًميٙمق ٜمٞمدد٦م ،احلددؼ اًمٓمٌٞمٕمددل ًمٚمٛمٕمّمددقم (ص) ،اعم١مًمددػ :اًمِمددٞمل ضمد ل اًمّمددٖمػم،
اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م ُ -مز هللة وُمٜم٘مح٦م 331 - 1 3 ،م ،اًمٜم٤مذ :دار إقملاف ًمٚمهللراؾمد٤مت –
سمػموت.
 )913اًمٞم٘مددلم ،اعم١مًمددػ :اًمًددٞمهلل اسمددـ ـمدد٤موس ،حت٘مٞمددؼ :إٟمّمد٤مري ،اًمٓمٌٕمدد٦م إومم ،رسمٞمددع اًمريدد٤مين
 ، 1 9اعمٓمٌٕم٦مٟ :مٛمقٟمف ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمي٤مب (اجلزاالي).
ٜ )991م٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز وأصقل اًمهللٓاؾ ،اعم١مًمػ :ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمل اًمٌحلاين ،دار اًمٙمي٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م،
ىمؿ سم٢م لان.
ٜ )99م٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘ملسمك ،اعم١مًمػ :اًم٘مٜمهللوزي ،حت٘مٞمؼ :ؾمٞمهلل قمكم مج٤مل أذف احلًدٞمٜمل،
دار إؾمقة ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1 9 ،هد.
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اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت19 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن اًمهللٟمٞم٤م وأظملة ُمٚمؽ ًمألاٛم٦م11 ........... :
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اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت91 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن احلً٤مب ذم أظملة ُمٗمقض إمم قمكم91 .... :
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اًمٗملع إول :قملض اًملوا ٤مت93 ................ ................................ :
اًمٗملع اًمري٤مين :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم اًمٓمٕمـ ذم إ امن أيب سمٙمل931 .............................. :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين اًمٓمٕمـ ذم قمٛمل سمـ اخلٓم٤مب ريض ا قمٜمف 939 .........................
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اعمً٠مًم٦م إومم :قملض إىمقال991 ............. ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم ُمقىمػ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعم١م هلل هلذه اًملوا ٤مت999 ........ :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين إٟمٙم٤مر اعمٕم٤مس ـ وضمقد اًمٚمٕمـ ذم يمي٥م اًمٓم٤ماٗم٦م 999 .....................
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اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م ٟمج٤مؾم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٚمِمٞمٕم٦م 919 ......... ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت919 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى ٟمج٤مؾم٦م اعمخ٤مًمػ911 ......................... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م دقمقى أن اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمِمٞمٕم٦م أسمٜم٤مء زٟم٤م 919 .............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت919 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن اعمخ٤مًمٗملم أسمٜم٤مء زٟم٤م919 .................... :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع دقمقى أن ؾمٞمئ٤مت اًمِمٞمٕم٦م شمقوع قمغم اعمخ٤مًمٗملم 911 ....................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن ؾمٞمئ٤مت اًمِمٞمٕم٦م شمقوع قمغم اعمخ٤مًمٗملم قم
اًم٘مٞم٤مُم٦م911 .................................... ................................ :
ادبحٌ افثوين  :تؽػر ادخوفػغ واشتحالل دموئفؿ وأظراضفؿ وأمقاهلؿ 616 ...........
اعمٓمٚم٥م إول  :شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ ًمٚمِمٞمٕم٦م 9 1 ......... ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت9 1 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى شمٙمٗمػم اًملوا ٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم9 9 ...... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ 9 9 ............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض إىمقال9 9 ............. ................................ :
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اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ذم شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ9 9 ........... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م اؾميح ل ىميؾ اعمخ٤مًمػ وأظمذ ُم٤مًمف 9 3 ..............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت9 3 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى اؾميح ل ىميؾ اعمخ٤مًمػ وأظمذ ُم٤مًمف 911 ........
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع اؾميح ل أقملاض اعمخ٤مًمٗملم سمٖمٞمٌيٝمؿ وؾمٌٝمؿ وًمٕمٜمٝمؿ واًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ
911 .............. ................................ ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض إىمقال911 ............. ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم اؾميح ل قملض اعمخ٤مًمٗملم سمٖمٞمٌيٝمؿ وؾمٌٝمؿ وًمٕمٜمٝمؿ
واًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ911 ........................... ................................ :
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس دقمقى أن اًملؿمهلل ذم ظم ف سم٘مٞم٦م إُم٦م 919 ..........................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ919 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :وىمٗم٤مت ُمع دقمقى أن اًملؿمهلل ذم ظم ف سم٘مٞم٦م إُم٦م913 ............. :
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس دقمقى أن اعمٝمهللي ٜمًل د ـ اعمًٚمٛملم احل٤مزم 991 ...................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ991 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن اعمٝمهللي ٜمًل د ـ اعمًٚمٛملم احل٤مزم991 ..... :
( )8اكتؼوص إكبقوء وادالئؽي 634 .................. ................................
افػصؾ إول  :ؿطضضع افصؾضضي بوٕكبقضضوء 999 ........... ................................
ادبحٌ إول  :دظقى أن إئؿي أرؾع مؽوك ًو مـ إكبقوء 991 ............................
اعمٓمٚم٥م إول دقمقى أن إاٛم٦م طمج٩م ا قمغم إٟمٌٞم٤مء 911 ..........................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن إاٛم٦م طمج٩م ا قمغم إٟمٌٞم٤مء91 .......... :
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اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين دقمقى أن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وًمهلل طم٤مومٔم ً٤م جلٛمٞمع يمي٥م إٟمٌٞم٤مء أيمريل ُمٜمٝمؿ
919 .............. ................................ ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ919 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ريض ا قمٜمف وًمهلل طم٤مومٔم ً٤م جلٛمٞمع يمي٥م
إٟمٌٞم٤مء أيمريل ُمـ إٟمٌٞم٤مء919 .................... ................................ :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م أومْمؾ ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء 919 ...........................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت919 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م هق أومْمؾ ُمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء913 ....... :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع دقمقى أن ومْم٤ماؾ إٟمٌٞم٤مء إٟمام هل سمًٌ٥م وٓ يٝمؿ ًمٕمكم 999 .............
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن ومْم٤ماؾ إٟمٌٞم٤مء إٟمام هل سمًٌ٥م وٓ يٝمؿ ًمٕمكم:
999 ........... ................................ ................................
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ٟمجل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء 999 ..............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ٟمجل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء999 ............... :
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس دقمقى أن احلًلم أؾمقة ًمألٟمٌٞم٤مء 993 ...............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ993 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن احلًلم أؾمقة ًمألٟمٌٞم٤مء991 ................. :
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمع دقمقى أن صؼم احلًلم أقمٔمؿ ُمـ صؼم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء 99 ..............
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض إىمقال99 ............. ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن صؼم احلًلم أقمٔمؿ ُمـ صؼم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء:
999 ........... ................................ ................................
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اعمٓمٚم٥م اًمري٤مُمـ قمٚمامء اًمٓم٤ماٗم٦م ٗمْمٚمقن إاٛم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء 999 ........................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت999 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى شمٗمْمٞمؾ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٕاٛميٝمؿ قمغم إٟمٌٞم٤مء999 :
ادبحٌ افثوين  :اهتوم إكبقوء بودخوفػوت 991 ........... ................................
افتؿفقضضد 991 ...................................... ................................
اعمٓمٚم٥م إول دقمقى شمٙمذ ٥م إٟمٌٞم٤مء واعملؾمٚملم 99 ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ99 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى شمٙمذ ٥م إٟمٌٞم٤مء واًملؾمؾ99 ................. :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين دقمقى أن داود ذٟم٥م ول ٜمٝمف ىمقُمف 991 ...............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ991 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى اهت٤مم داود سم٤مًمذٟم٥م991 ....................... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م دقمقى أن قؾمػ قمٚمٞمف اًمً م ًيٙمؼم قمغم أسمٞمف 999 ..................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قؾمػ قمٚمٞمف اًمً م ًيٙمؼم قمغم أسمٞمف999 .. :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع دقمقى هتهلل هلل ٟمٌل سملد وضمٝمف إمم دسمله 999 ..............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى هتهلل هلل ٟمٌل سملد وضمٝمف إمم دسمله999 ............. :
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس اهت٤مم ٟمٌل سم٤مًمٖملور 999 ............. ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى اهت٤مم ٟمٌل سم٤مًمٖملور999 ........................ :
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس دقمقى أن ا قمز وضمؾ قم٤مىم٥م هدم وطمقاء حلًهللمه٤م قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م 999
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت999 ............ ................................ :
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اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن ا شمٕم٤ممم قم٤مىم٥م هدم وطمقاء991 ............ :
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمع دقمقى قم٘م٤مب إٟمٌٞم٤مء ًملدهؿ وٓ ٦م قمكم 911 ..........................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى قم٘م٤مب إٟمٌٞم٤مء ًملدهؿ وٓ ٦م قمكم91 .......... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مُمـ دقمقى أن إسملاهٞمؿ قمٚمٞمف اًمً م ظم٤مدم ٕـمٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م 919 .............
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ919 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن إسملاهٞمؿ ظم٤مدم ٕـمٗم٤مل اًمِمٞمٕم٦م919 ......... :
افػصؾ افثوين  :ؿطع افصؾي بودالئؽي 688 .............. ................................
ادبحٌ إول  :دظقى أن ادالئؽي تعيص ار ظز وجؾ وتتشوجر 931 ....................
اعمٓمٚم٥م إول أؾمامء اعم اٙم٦م وُمٕم٤مصٞمٝمؿ 931 .......................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت931 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أؾمامء اعم اٙم٦م وُمٕم٤مصٞمٝمؿ931 ................ :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين دقمقى شمِم٤مضمل اعم اٙم٦م 939 ........... ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ939 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى شمِم٤مضمل اعم اٙم٦م939 .......................... :
ادبحٌ افثوين  :إئؿي أرؾع مؽوك ًو مـ ادالئؽي 939 ......................................
اعمٓمٚم٥م إول دقمقى أن إاٛم٦م أومْمؾ ُمـ اعم اٙم٦م 933 .............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت933 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن إاٛم٦م أومْمؾ ُمـ اعم اٙم٦م933 ............. :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين دقمقى أن ضمؼم ؾ قمٚمٞمف اًمً م شمٚمٛمٞمذ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ا 911 ...........
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن ضمؼم ؾ شمٚمٛمٞمذ قمكم911 .................... :
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اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م دقمقى أن ضمؼم ؾ ٌ٤م ع اعمٝمهللي 91 ..................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ91 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن ضمؼم ؾ ٌ٤م ع اعمٝمهللي91 .................. :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ريض ا قمٜمف أىمقى ُمـ ضمؼم ؾ 911 ....................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت911 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ا أىمقى ُمـ ضمؼم ؾ919 ............... :
( )9اكتؼوص أمر ادممـغ ظع بـ أيب ضوفى ريض ار ظـف 766 ........................
ادبحٌ إول  :واػ ظع ريض ار ظـف بلواوف وأظامل مـػرة 768 ..................
اعمٓمٚم٥م إول إوص٤مف اًمٌهللٟمٞمدددد٦م 9 1 ............. ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت9 1 ............ ................................ :
قمكم سمذيمل أوص٤مف ًمف ُمٜمٗملة9 1 ................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم إ ذاء ّ
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين ٟمًٌ٦م أقمامل ُمٜمٗملة إًمٞمف 9 1 ............ ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت9 1 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ّمػ وملوج اًمٜمً٤مء و ٜمٔمل ومٞمٝم٤م9 1 ... :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م وصػ قمكم سم٠مٟمف داسم٦م إرض 9 9 ....................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض اًملوا ٤مت9 9 ............ ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م هق داسم٦م إرض9 9 ................. :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع 9 1 ................................. ................................
دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ريض ا قمٜمف سمٕمقو٦م 9 1 ........... ................................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ9 1 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م سمٕمقو٦م9 1 .......................... :
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس قمٚمددددل قمّمدددد٤م ُمقؾمددددك 9 3 ......................................
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اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ9 3 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م قمّم٤م ُمقؾمك! 9 3 .....................
اعمٓمٚم٥م اًمً٤مدس دقمقى شملدد قمكم ريض ا قمٜمف ذم ايؾم م 91 ......................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ91 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى شملدد قمكم ذم ايؾم م91 .................... :
ادبحٌ افثوين  :افطعضضضـ ؾضضل صجضضوظتضضف 722 ........... ................................
اعمٓمٚم٥م إول دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ٘م٤مد سمحٌؾ ذم قمٜم٘مف 911 ...............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ريض ا قمٜمف ٘م٤مد سمحٌؾ ذم قمٜم٘مف919 .. :
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مين دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ظم٤مف ُمـ اعمٌٞم٧م ذم وملاش اًمٜمٌل ^ 919 ................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ُم٤م ورد ذم ذًمؽ919 ...................................... :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ظم٤مف ُمـ اعمٌٞم٧م ذم وملاش اًمٜمٌل ^:
919 ........... ................................ ................................
اعمٓمٚم٥م اًمري٤مًم٨م دقمقى إظمٗم٤مء اًم٘ملهن قمـ اًمٜم٤مس شم٘مٞم٦م 911 ............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ٟمامذج مم٤م ورد ذم ذًمؽ911 ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :اًميٕم٘مٞم٥م قمغم دقمقى أن قمٚمٞم ً٤م ا أظمٗمك اًم٘ملهن اًمٙمل ؿ قمـ اًمٜم٤مس991 . :
اعمٓمٚم٥م اًملاسمع دقمقى شمزو ٩م قمكم اسمٜميف ُمـ قمٛمل شم٘مٞم٦م 991 .............................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ٟمامذج مم٤م ورد ذم ذًمؽ991 ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :وىمٗم٤مت ُمع دقمقى شمزو ٩م قمكم اسمٜميف ُمـ قمٛمل شم٘مٞم٦م999 .............. :
اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس دقمقى خم٤مًمٗم٦م قمكم ريض ا قمٜمف اًمنم ٕم٦م شم٘مٞم٦م 999 ...................
اعمً٠مًم٦م إومم :قملض ٟمامذج مم٤م ورد ذم ذًمؽ999 ................................ :
اعمً٠مًم٦م اًمري٤مٟمٞم٦م :وىمٗم٤مت ُمع دقمقى شمٖمٞمػم قمكم سمٕمض أطمٙم٤مم اًمنم ٕم٦م شم٘مٞم٦م999 ....... :
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